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Referat af klubmøde 17. august 2022 kl. 18.30 i Ry Hallerne
 

Gæst: Birgitte Lænner fra Lions  Aalborg Limfjorden og post i Distriktet
Forhåndsafbud fra: Jens Jørn, Jinli, Karl-Erik, Mark, Ole Jensen, Richardt
Uden afbud: Torben

1. Velkomst, sang og spisning.
Marken er mejet. Kylling, kartofler, salat og dip, kaffe og islagkage.

2. Gæsteindlæg ved Birgitte Lænner
Generelt om sociale medier og konkret kommentarer og forslag til vores FB og hjemmeside.
Stor ros til pressemeddelelser. Gennemgang af andre medier som LinkedIn, Instagram og
evt. TikTok. Eksempler på gratis værktøjer til produktion af små videoer mm.

3. Nyt fra præsidenten, målsætning og årsprogram
Nye krav til indsamlingsgodkendelse, afventer Lions DK. Lions afholder 2 møder 10. og 13.
oktober om regler mm., alle er inviteret og velkomne.
Præsidentens målsætning vedhæftet. Hovedpunkter var klubånd, tilhørsforhold, aktiv
deltagelse og et mål om at blive flere aktive medlemmer til at fastholde vores høje
aktivitetsniveau.
Årets klubfolder med medlemsfortegnelse, program og udvalg blev uddelt. Der var ønske om
nogle ændringer, som vil blive indført.

4. Nyt  fra bestyrelsesmødet d. 10.08.
Referat er udsendt.

5. Udvalgsarbejde
● Medlemshvervning, planlægning og afvikling af møde på Gnisten sammen

med LCH.
Max tager initiativ, send gerne gode ideer til Max. Mødet skal etableres hurtigst
muligt.
Punktet gav anledning til en del kommentarer, i flæng kan nævnes:

○ Alle skal gøre noget for at få nye medlemmer, man skal ikke være så
tilbageholdende!

○ Udnyt vores arrangementer til at fortælle hvem vi er og at vi gerne vil være flere.
○ Strategi for nye medlemmers integration, giv svar på bla. disse spørgsmål:

Hvad er målet med at rekruttere?
Hvad får de for kontingentet?
Hvad skal de lave?
Hvor og hvordan skal de findes?
Hvordan skal de introduceres og “klædes på”?
Hvordan skal de motiveres, anerkendes plejes og fastholdes?
Hvordan siger vi farvel til dem, der stopper?

○ Udnyt pressedækning til også at gøre opmærksom på at vi gerne vil være flere.
○ Forklar at vi ikke er en loge.

6. Status omkring Solbådene ved Bent.
Bent fortalte om forløb, resultater og fremtiden (se evt. referat fra bestyrelsesmødet).
Stor tak til Solbådsudvalget, Bent, Finn og Ib!

7. Eventuelt
- LCH ønsker hjælp til at hente og bringe grej fra depotet til Ry By Night, 26/8, de mangler en med

en trailer.
FInn og Toke koordinerer dette.

- Småbørnslegeplads,
Ry Borgerforening foreslår at en del af vores fælles overskud anvendes til en småbørnslegeplads
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ved Fællesskabets Hus. Bestyrelsen støtter forslaget.Kan klubben tilslutte sig?
Klubben tilslutter sig forslaget.

- Flygtninge-frivillige-gruppen søger om støtte til høstfest for ukrainske flygtninge.
Bestyrelsen besluttede at donere kr. 5.000. Det foregår på Søkilde Plejehjem den 10/9. Vi skulle
gerne være repræsenteret, hvem vil??
Beløbet tages af vores overskud fra motionsløbet, som delvist var målrettet aktiviteter for
ukrainske flygtninge. Karl-Erik har meldt sig, øvrige giver besked til Jan!

- Vi har fået et fint takkebrev fra Benny Husted i forbindelse med vores bidrag til
SSP-projektet om tryg brug af nettet for skoleelever.

- Stor tak fra Sclerosehospitalet for vores hestedonation, som er fint omtalt i Ry Ugeavis.

Næste møde onsdag den 07.09.2022
Vi spiller minigolf i Galten. Max sørger for sandwich mm., nærmere detaljer vil
fremgå af mødeindkaldelsen.

 
Venlig hilsen
Jan Bardino


