
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. april 2018. 

 

Sted: Ry Hallerne. 

Gæster: Ditte Engelbrecht Sørensen, Line Berggreen 

Afbud fra: Jan B., Jan W.B., Knud Martin, Mark, Richardt, Torben, Knud M., Flemming, Jinli 

Uden afbud: Max 

 

 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

Sang: Nu går våren gennem Nyhavn, 

Mad:   Ølbraisserede svinekæber m. kartofler, sovs og salat 

Til kaffen: Lækker chokoladekage 

2. Indlæg ved Ditte & Line fra Make Them Smile, Kenya: 

Ditte gav os en flot og medrivende statusberetning om sit store afrikanske børneprojekt i 

Kenya. Projektet er lige nu så langt fremme, at alle de mange relevante købspapirer er i orden 

og på plads. Stedet er blevet indhegnet og grundens brønd er gravet og blevet færdigbygget. 

Næste step er bygning af selve børnehuset, som efter at have gransket og besøgt andre 

børneprojekter i nabolaget, er besluttet at skulle være et rundt hus, det vil være mest 

praktisk. Til byggeprocessen har hun et budget på kr. 278.000. Hvis hun kan samle beløbet 

inden for den næste måneds tid kan husbyggeriet stå færdigt om ca. 6 mdr. 

3. Beslutning om evt. støtte til Dittes projekt 

Efter Ditte og Lines flotte indlæg, blev de bedt om at forlade lokalet imens klubmedlemmerne 

diskuterede en eventuel nyt støtte til projektet. Resultatet blev, at klubben støttede op om 

bestyrelsens forslag, nemlig at vi giver kr. 20.000 til projektet. Udbetalingen sker dog først når 

Ditte har fået tilsagn om hele beløbet på de kr. 278.000. Desuden gav klubben tilsagn om at 

blive sponsor for det første barn i et år med et beløb på kr. 12.000. Ditte tog rørt og glad imod 

vores donation til projektet. 

 

 



4. Nyt fra præsidenten 

Klubben blev præsenteret for et flot, håndskrevet påskebrev fra vores sponsorbarn Roshni fra 

Ma Niketan i Indien.  

Sammensætningen af de nye udvalg er ved at være på plads. Jan har lavet en ny liste så man 

hurtigt og let kan se hvor og i hvilke udvalg man er placeret. Listen vedhæftes referatet.  

Ved nærmere granskning er Karl-Erik kommet frem til, at klubben har 50 års jubilæum i 

starten af december næste år. Vi skal derfor så småt i gang med planlægning af jubilæumsfest 

oa.  

I forbindelse med Kildebjerg Løbet, investerer vi i 30 nye Lions veste, så vi ikke bare til løbet, 

men også generelt fremover, fremstår med ens veste når vi viser os ude i bybilledet. 

Husk nu på, at der er Årsmøde i Brædstrup d. 2. juni. 

5. 3. minutter v/Steen 

Steen brugte aftenens 3 minutter til at fortælle, at han mente foreningen ikke fungerer særligt 

godt og at vi skal tilbage til den måde vi havde i ”gamle dage”, og han understregede alvoren i 

sin udtalelse med, at hvis der ikke sker noget nyt i klubben, kender han 4 medlemmer som 

måske vil melde sig ud af klubben. Det gav efterfølgende lidt undren, da det var lidt upræcist, 

hvad der helt konkret skal laves om på og eller hvad der skal forbedres!  

 

Fra referenten skal der lyde: Vi skal alle huske Lions Etiske regler pkt. 9 ”vær altid forsigtig i 

din kritik og generøs i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned” - Det var ikke lige det 

der skete i indlægget.  

6. Nyt fra udvalgene: 
Fra innovationsudvalget blev vi af Finn M. briefet om hans indledende undersøgelser om en 

afholdelse af en Irsk aften i Ry Hallerne, et friskt indspark til et forhåbentligt nyt forårsprojekt i 

klubben. 

7. Programudvalget om næste møde: 
På næste klubmøde d. 2. maj er hele aftenen, som tidligere fortalt, afsat til en generel 

klubdrøftelse af hvordan det nye klubprogram skal stykkes sammen af et næsten helt nyt 

programudvalg. 

Omtalte diskussionsoplæg som bruges denne aften er vedhæftet.  

8. Eventuelt: 

Intet under dette punkt. 

 

  
 

 

  

Venlig hilsen 

 

Morten Lyngsø 

 

 

 
 


