
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 2. november 2016. 
 

Dato: Onsdag den 02.11.2016 -  kl. 18,30 

Sted: Ry Hallerne. 

Gæster: Henrik Køhler og datter Josefine 

Afbud fra: 

For sent/ingen 

afbud:  

 

Mark Dam, Jinli Li, Knud Martin Kjeldsen, Jan Bardino, Kim Vestergaard Petersen,  

Jan Bjerregaard, Max Hvarregaard, Jens Jørn Kristensen, Flemming Skjødt, Raydon 

With. 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Vi startede med at synge: ”Jeg bærer med smil min byrde.” 

Derefter indtog vi en dejlig måltid mad: Indbagt mørbrad m/grønsagsmos + kaffe 

m/hjemmebagt kage. 

2. Besøg af Henrik Køhler. 

 

 

 
 

      
Til aftens klubmøde får vi denne gang besøg af den lokale fotograf, foredragsholder og pædagog Henrik Køhler 
fra Laven. 
Henrik har bl.a. foretaget 12 rejser rundt i Latinamerika og hvor han har tilbragt sammenlagt 3-4 år.  
Henrik vil i sit indlæg fortælle og vise fotos fra netop sine rejser til Latinamerika, hvor han benyttede private 
overnatningerog 0-stjernet pensionater. 
Det er hverdagssituationer set i øjenhøjde han bruger til at beskrive de pågældende lande, han rejser/er i, og 
som han vil indvi os i. 
Et helt sikkert spændende foredrag venter os på klubmødet. 
 Aftens gæster var Henrik Køhler med sin datter Josefine. Henrik startede sit indlæg med at fortælle os om, at han 
har taget alle sine børn med på lang og spændende tur når de blev 8-9 år. Det har efterfølgende gjort at børnene 
hver for sig, men også, at hele familien rejser utroligt meget rundt i hele verden. Dog har Latinamerika en 
forkærlighed for dem alle. Derefter indførte han os levende i den rejse Josefine og han havde til Mexico/Guatemala, 
da Josefine var 9 år. En  
spændende foredrag ledsaget af flotte billeder som han tog under hele deres rejse. Et rigtig indlevende indlæg af en 
dygtig foredragsholder.    
   
 
 

3. 3 min. v/Kim Bjerre. -  Kim præsenterede kort sig selv og fortalte i hovedtræk om sit 

spændende, men også tidskrævende arbejde.   

4. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmøde afholdt d. 31.10.16. – Bent gennemgik 

for forsamlingen alle punkter i referatet fra sidste bestyrelsesmøde (se venligst tidligere 

fremsendte referat). Desuden oplyste præsidenten om de to ansøgninger der pt. forelægger for 

donationsudvalget, nemlig en ansøgning fra en i klubben kendt person: Spaghmay Slemankel, som 

snart er færdig uddannet jordemoder og som ansøger om kr. 8.000,00 til at rejse til Bombay og 

gøre sin uddannelse færdig i form af arbejde på et nærliggende hospital tæt ved Ma-Niketan. 

Ansøgningen blev bevilliget af klubben. Den anden ansøgning er fra to danske kvinder som er i 

gang med et projekt som de kalder: Make Them Smile Kenya, et projekt som går på at starte et 

 

mailto:karl@privat.dk


børnehjem op i Mombasa i Kenya. Kvinderne har allerede indsamlet kr. 75.000,00 som er brugt til 

opkøb af en grund til hjemmet. De ansøger fra os kr. 5.000,00 til bl.a. transport oa. En af 

kvinderne kommer til næste klubmøde d. 16.11 og fortæller os om deres projekt og derefter tager 

klubben stilling til bevilling.  

 

5. Forelæggelse af regnskaber for aktivitets- og klubkasserne 2015/16. - Kim udleverede de 

to regnskaber, gennemgik dem for forsamlingen. Regnskaberne blev efterfølgende godkendt. 

Klubben har pt. et indestående på kr. 140.000,00, men herfra skal i princippet fratrækkes de 2 

gange 40.000,00 som klubben har bevilliget til henholdsvis Ma-Niketan og Mælkebøtten de næste 

4 år, så reelt er det pt. kr. 60.000,00 klubben har nu.    

6. Eventuelt. - Præsidenten oplyste, at klubben giver en krans til Gunnar `s begravelse og opfordre 

alle der kan, om at komme til begravelsen og ære og stødte familien på dagen.  

 

7. Næste møde: onsdag den 16. november 2016 – Oplæg til Julebanko 20.11.16. + gæster 

fra: Make Them Smile Kenya børnehjems projektet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

      Morten Lyngsø 


