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Jan Bardino, klubsekretær
Silkeborgvej 27, 8680 Ry.
Tlf. 20200657    E-mail: jan@bardino.dk

Referat af klubmøde 9. januar 2022 kl. 18.30i Ry Hallerne
 

Gæst: Lone Mathiesen Laugesen
Forhåndsafbud fra: Mark

1. Velkomst, sang og spisning.
Der er et yndigt land. Helstegt kalkunbryst, kartofler, bearnaisesauce, salat og brød.

1a 3 minutter ved Jan
En fortælling om og demonstration af, hvordan man binder et dobbelt halvstik om højre
tommelfinger, et tegn der har været anvendt af en modstandsgruppe på Bornholm.

2. Gæsteindlæg
Lone Mathiesen holdt et inspirerende indlæg om den enkeltes muligheder, mentale op- og
nedture, viljestyrke mm., med udgangspunkt i egne erfaringer fra tiden på
håndboldlandsholdet, studietid og arbejdsliv senest fra dagligdagen på Gudenåskolen. “Man
er, og skal være, chef for sin egen harddisk”.
Lone gav endvidere tilsagn om hjælp fra Gudenåskolens elever i forbindelse med vores
motionsløb den 1. juni. Til gengæld vil vi, af overskuddet, give en donation til en aktivitet på
Gudenåskolen.

3. Nyt fra præsidenten.
Jørn oplyste at der er virtuelt zonemøde på mandag. Jørn er forhindret i at deltage, og
efterlyste derfor en fra klubben der kan deltage!
Vi har sagt nej til at støtte en kunstudstilling som optakt til etablering af en Anna Klindt
Sørensen Kunstbygning.

4. Udvalgsbemanding (Bilag)
Den udsendte udvalgsbemanding gav ikke anledning til kommentarer, og er derfor gældende.
Det er nu op til medlemmerne i de enkelte udvalg at vælge en hoved- og næstansvarlig.
Udvalgene opfordres til at holde møde inden næste klubmøde den 2/2, så skemaet kan
færdiggøres på klubmødet.
Skemaet kan ses på fanen: “Udvalg 2022” sammen med vores til-/frameldekalender. Nu
også med “Morgensangsudvalg”.

5. Nyt fra Tørfiskudvalget (Irsk aften-udvalget)
Udvalget har holdt indledende møde umiddelbart før dagens klubmøde.
Inden arbejdsplanen fastlægges er det vigtigt at give besked, hvis man ikke kan deltage i
hele eller dele af arrangementet. Giv besked til Morten!
Der er næsten udsolgt.
Maden, portionsanrettet tapas, skal leveres af Kvickly, men via den aftale Ry Hallerne har
med Kvickly.
Der er aftalt indledende møde med repræsentanter for Ry Hallerne med henblik på
arbejdsfordeling og alt det praktiske omkring afvikling af spisning og koncert.

6. Eventuelt
Endnu en gang var der diskussion om maden til møderne. Ib og Karl-Erik holder møde med
Jens og Claus om vores forventninger.

Næste møde onsdag den 2. februar 2022

 

Venlig hilsen
Jan Bardino


