
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. marts 2022 kl. 18.30 i Ry Hallerne
 

Forhåndsafbud fra: Jan, Jørn, Knud Martin, Mark, Niels, Torben
Manglende afbud: Jinli, Jørgen Emil, Richardt

1. Velkomst, sang og spisning.
Hvad var det dog der skete. Menu: Tarteletter (der manglede ikke noget) og kaffe med dejlig
kage. (Desværre ikke annonceret på forhånd)

2. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 28. februar.
Toke gennemgik, i præsidentens fravær, bestyrelsesreferatet

3. Tørfisk
Præsentation og færdiggørelse af plan for arrangementet
Morten gennemgik arbejdsplanen for lørdag d. 12. marts med Tørfisk.

● Tørfisk ankommer mellem 16.45 og 17.00, hvor scenen skal være klar. Der er måske
problemer med, at der holdes lydprøver mens vi spiser. Morten undersøger. Gæster
lukkes ind fra 17.30

● Morten arbejder videre omkring menuen med Klaus og slagteren.
● Der bliver sidesejl i mellemgangen mellem hal B og C
● Der er bestilt blå duge og hvide servietter
● Der møder et hold ind og forbereder før vi ankommer kl. 15.00.
● Lyd- og lysmanden skal være bagest i salen, og der skal afsættes plads.
● Morten aftaler priser på drikkevarer fra baren med Klaus. Der laves skilt med priser og

MobilePay
● Det skal siges tydeligt, at der ikke sælges drikkevarer under koncerten, og baren lukker

efter pausen.
● Morten og Karl-Erik laver opfølgning torsdag d. 3.3. hos KE og mandag d. 7.3. – kl. 11 i

Ry Hallerne
● Max byder velkommen som repræsentant med ”sæde” ved Ry Borgerforening og Lions
● Hvornår forlader TØRFISK salen ?

4. Udvalgsarbejde
● Færdiggørelse af udvalgsbemanding

Udvalgsbemandingen skal have navn på formanden og gerne en næstformand.
Formændene i de forskellige udvalg konstituerer sig selv med dem han skal arbejde
sammen med om opgaverne.

● Medlemshvervning, inspirationsmøde den 30. marts for interesserede
30. marts er der inspirations-/kursusaften i hvervning af nye medlemmer. Der kommer
hjælp fra distriktet. Mødet holdes i bestyrelseslokalet på Ryvang – lokale 2 . Jørn er
ansvarlig for forløbet. Mødetidspunkt og invitation af medlemsudvalgene i LCR og LCH.

● Motionsløbet
Onsdag d. 1. juni. Der var afholdt møde forud for klubmødet med deltagelse af Kim,
Toke og Bent. De efterlyste om nogen havde kontakt med et sted hvor der kunne lånes
et telt mere (der mangler 1 måske hos dem på den ”gamle fjernvarmecentral på
Brunhøjvej?). Formålet er ikke helt på plads, Kim arbejder videre med Gudenåskolen. Vi
arbejder efter at flest mulige løbere får en familieoplevelse frem for størst muligt
overskud.

5. Eventuelt
- Husk menuen i  indkaldelsen!



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

- Morgensang genopstår, pressemeddelelse vedhæftet. På klubmødet gav følgende
tilsagn om hjælp: Bent, Karl-Erik, Max, Jens Jørn og Ole Jensen

Næste arrangement: TØRFISK den 12. marts
Næste klubmøde onsdag den 16.3.2022

2.3.2022 / kej


