
Lions Club Ry
DISTRIKT 106 B  DANMARK, Region 2, Zone 14

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

Referat af klubmøde 2. februar 2022 kl. 18.30 i Ry Hallerne
 

Gæst: Carsten Bank-Mikkelsen, formand for Brugsforeningen TRYG,
Forhåndsafbud fra: Ib, Jinli, Jørgen Emil, Mark, Niels, Richardt

1. Velkomst, sang og spisning.
I sne står urt og busk i skjul. Farserede porrer, kartofler og to slags lækker salat og godt
brød.

2. Gæsteindlæg
Carsten Bank-Mikkelsen, fortalte om brugsforeningen TRYG’s historie og nuværende visioner
primært med udviklingen af Ry Øst. Spændende at høre hans version af processen med
politikerne, lokale interessenter og Rema 1000. Mange misforståelser, især udtrykt i
læserbreve, kunne være undgået, men man havde ikke ønsket at melde noget ud inden det
var godkendt.

3. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 31. januar.
Jørn fortalte primært om igangsætning af hvervning i samarbejde med LCH. Efter
bestyrelsesmødet er det aftalt at Torben Christensen fra Lions Hjørring, kommer til Ry og
holder oplæg for medlemsudvalg og øvrige interesserede fra vores to klubber den 30. marts.
Toke fortalte om zonemødet og de tanker der er om udvikling. Hvis man er interesseret i at
præge Lions, er der her en enestående mulighed ved at melde sig til posten som
viceformand i zonen.

4. Tørfisk-arrangement
Status: Alle billetter er solgt, aftale om arbejdsfordeling med Ry Hallerne er på plads. For at
få så smidig en arbejdsplan som muligt, er det vigtigt at give besked, hvis man ikke kan
være med under hele afviklingen af koncertarrangementet.

5. Udvalgsarbejde
● Udpegning af hovedansvarlige for udvalgene. Dette punkt udsættes til mødet

den 2. marts. Se fordelingen under fanen “Udvalg 2022” i vores regneark til at melde
fravær.

6. Kulinarisk aften
Status: Tak til Max for at have holdt møde i medlemsaktivitetsudvalget, som var nået frem til
at vi dropper madlavningen den 23/2. I stedet vil der blive afholdt en bobturnering i vores
sædvanlige mødelokale.

7. Eventuelt
Mad til møderne
Som det også fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet, er der indgået aftale med Claus i
Cafeen om maden til møderne. Planen lyder lige nu:
- at vi skal have lidt mere spændende mad, end ugens ret
- at vi skal have adgang til salatbaren
- at vi skal have hovedret og dessert, ikke kaffe
- Ib skal aftale menuen for en måned ad gangen
- i mødeindkaldelsen skal det fremgå, hvad menuen er, og det skal være muligt at deltage i
mødet uden at deltage i spisningen. Møderne starter som sædvanlig kl. 18:30 med velkomst,
sang og spisning. Hvis man har fravalgt maden, må man møde kl. 19:15. Det henstilles dog
at det skal være undtagelsesvist at spisningen fravælges!

Morgensang i Fællesskabets Hus
Næste gang er 2. onsdag i marts kl. 9.30
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Kvickly har forlænget sponsorat af rundstykker i 2 måneder, svarende til de aflyste
arrangementer, dvs. der er rundstykker til Morgensang i august og september.

Næste møde, bobturnering, onsdag den 23.02.2022.

Venlig hilsen


