
Lions Club Ry 
DISTRIKT 106 B  DANMARK, Region 2, Zone 7 
 
Knud Martin Kjeldsen, klubsekretær 
Julsøvænget 12, 8680 Ry.  

Tlf. 21768719    E-mail: knud.martin9@gmail.com 

  

Referat fra klubaften onsdag den 16. november 2016. 
 

Dato: Onsdag den 16.11.2016 -  kl. 18,30 

Sted: Ry Hallerne. 

Gæster: Repræsentanter for projekt i Kenya – Lone Klemmensen og Ditte Engelbrecht 

Sørensen. 

Afbud fra: 

 

 

 

 

Mark Dam, Jens Jørn Kristensen, Jan W. Bjerregaard, Ole Jensen, Kim Vestergaard 

Petersen. 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. ”Du danske mand..”. Igen dejlig menu med tunmuse, gullasch- 

suppe, og chokoladekage til kaffen. 

 

2. Projekt ”Make Them Smile Kenya”. I fortsættelse af den orientering som præsidenten forestod 

under klubmødet den 2. november, vil repræsentanter for projektet fortælle herom. Der henvises i 

øvrigt til den projektbeskrivelse, som er sendt til klubmedlemmerne sammen med referatet fra 

mødet d. 02.11., som beskriver baggrunden for børnehjemmets etablering i Mombasa. De to 

gæster Lone og Ditte fortalt inspirerende om det projekt, som de har til hensigt at start op til 

næste år med henblik på etablering af børnehjemmet, som i første omgang skal huse fem børn. 

Der henvises til projektbeskrivelsen, som vedlægges referatet. 

      

3. Nyt fra præsidenten. Herunder stillingtagen til hvorvidt vi skal støtte ”Make Them Smile Kenya”. 

Klubben besluttede efterfølgende at bevilge 14.000 kr. til igangsætning af projektet/køb af grund. 

Klubben vil være positivt stemt for at overveje yderligere midler, når der måtte foreligge 

dokumentation for projektets fremdrift. Raydon With fik overrakt 25 års jubilæumsnålen. 

 

4. Juelbanko i Ry Hallerne søndag den 20. november 2016. Forelæggelse og gennemgang af 

arbejdsfordelingsplan samt orientering om det arbejde, som er gennemført med sponsortegning til 

bankoavis og gaver til gevinster. Der var positive tilkendegivelser for det fremlagte materiale, og 

arrangementets afvikling. 

 

5. Eventuelt. Flemming Juul efterlyste hjælp til afvikling af Ry Citys juletræstænding fredag d. 25.11 

kl. 15,15. Steen, Flemming, Morten, Richardt, Fin og Knud Martin deltager. 

 

6. Næste møde: onsdag den 23. november 2016 – Besøg på det nye rådhus i Skanderborg. 

Morten ønskede en forhåndstilkendegivelse på besøget på rådhuset og det efterfølgende møde d. 

07.12. Fin tilkendegivelse på deltagelse. Begge arrangementer er med ledsagere. 

 

 

Med venlig hilsen 
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