
Lions Club Ry 
DISTRIKT 106 B  DANMARK, Region 2, Zone 7 
 
Jan Bardino, klubsekretær 
Silkeborgvej 27, 8680 Ry.  
Tlf. 20200657    E-mail: jan@bardino.dk 
  

Referat fra klubaften onsdag den 18. oktober 2017. 

 

Dato: Onsdag den 18.10.2017 -  kl. 18:30 

Sted: Ry Hallerne. 

Gæst: Spoghmay Slemankhel 

Afbud fra: Emil, Finn, Flemming J. S., Jan W. B., Jinli, Kim L. B., Kim V. P., Knud, Ole, Richardt 

 

1. Velkomst, sang og spisning. nr. 6 “Velkommen velkommen” og Mørbradgryde med ris og salat 

og is med kokosmakroner til dessert. 

  
2. Indlæg ved Spoghmay Slemankhel 

Spændende indlæg om Spoghmays besøg i Indien, men ikke mindst om kommende projekter, når 

hun er færdig som jordemoder. Hun vil gerne skaffe hjælp til sit fødeland, Afghanistan, hvor hun i 
første omgang vil søge om støtte til en vandpumpe (kr. 10.000) til den skole hun selv gik på inden 

hun kom til Danmark. Vi kan forvente en ansøgning! Desuden har hun planer om at åbne en 

fødeklinik. 

 

3. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 2.10. 

Referatet fra seneste bestyrelsesmøde er udsendt. Til De mest aktuelle emner er Ry City 

Julemarked og Jul på Ry Hotel, som skal afklares for vores vedkommende.. 

 

4. 3. minutter v/Bent 

Dette punkt var indledningen til igen at få dette punkt med på vores møder. Det gik lidt trægt med 

at skaffe frivillige. Til næste møde vil Bent lægge ud, og Karl-Erik har meldt sig til mødet den 15. 

november. Man kan melde sig frivilligt til Bent til møderne i 2018!! 

  

5. Nyt fra udvalgene. 

- status fra julebankoudvalget 

Knud Martin fortalte om gaver til præmier og tegning af annoncer. Vi bliver meget fint modtaget og 

mødt med stor velvilje. Lidt tal: 

2016 2017 

83 sponsorer 95 sponsorer  

10 afslag 5 afslag 

 19 nye sponsorer 

præmiesum række/plade fuld: 5.000/21.800 præmiesum række/plade fuld: 9.300/38.500 

 Flere serier amerikansk lotteri 

opdækning til 600 opdækning til 650 (mulighed for udvidelse til 700) 

 

Vi hæver priserne - for første gang i ca. 8 år! - og gevinstsummen, men overskuddet forventes at 

blive ca. som sidste år da flere har valgt at give præmier i stedet for at betale for annoncer. 

 

6. Programudvalget om næste mødes gæst: Jesper Danø 

Jesper Danø er arkitekten bag Stationstorvet og udvidelsen af Ry Højskole. 

Næste gæst igen bliver Simon Grimstrup 

 

7. Eventuelt. Uddeling af folder 

8. Næste møde: onsdag den 1.11.2017 (bemærk at næste bestyrelsesmøde er flyttet til den 

23. oktober) 

 

 Venlig hilsen 

 

 


