
 

Lions Club Ry 
DISTRIKT 106 B  DANMARK, Region 2, Zone 14 
 
Jan Bardino, klubsekretær 
Silkeborgvej 27, 8680 Ry.  
Tlf. 20200657    E-mail: jan@bardino.dk 
  

Referat fra klubmøde 8. maj 2019 kl. 18.30 ved Sansezonen 

 

Afbud fra: Finn M., Jinli, Mark, Raydon, Steen  

 

 

1. Klargøring til motionsløbet 

Hurtigt og effektivt samarbejde om opsætning af telte med mere. 

2. Spisning 

Skipperlabskovs. 

3. Status for Make Them Smile, Kenya /v Ditte 

Ditte kom forbi og gav status på byggeprojektet i Kenya. Hun takkede for vores opbakning til 

projektet og den donation der til nu er givet. 

Det har taget 1 år at få skøde på grunden. Det planlagte hegn er blevet ændret til en mur, 

som efter mange forhandlinger om pris på materialer, nu er etableret. Der er oprettet et 

lokalt søsterselskab, hvilket er nødvendigt for at søge lokale midler.  

Tegninger er godkendt og byggeriet af selve børnehjemmet forventes at gå i gang indenfor 1 

måned. Budgettet lyder på ca. 300.000 kr, og byggeperioden forventes at blive 6 måneder. 

Man kan følge projektet på hjemmesiden (http://makethemsmilekenya.org/) og på FaceBook 

4. Donationer 

● Tilskud til konference om digital tryghed 

På forrige møde fortalte Benny Husted om projekt “Digitalt Tryg”. Vi skulle nu træffe 

beslutning om at vi medvirker til at støtte SSP-samarbejdets afholdelse af en årlig 

konference for alle kommunens elever i 7. klasse i foreløbig 3 år. Kommunens øvrige 

Lionsklubber har givet tilsagn, hvilket vi hermed også har. Morten giver besked til 

Benny Husted. 

● Samarbejde med Ry Borgerforening. 

Efter vores samarbejde med Ry Borgerforening om Irsk Aften, hvor de gav 

underskudsgaranti, vi stod for afvikling og alt det praktiske og vi i fællesskab blev enige 

om, hvad overskuddet skal anvendes til i lokalsamfundet, har Ry Borgerforening sagt ja til 

at gentage arrangementet på samme betingelser i den kommende sæson.  

Ry Borgerforening har besluttet at man gerne vil være med til afvikling af andre 

arrangementer på samme betingelser, og konkret skulle vi beslutte om vi også er med, 

hvilket hermed er besluttet. Som nævnt på forrige klubmøde er første arrangement i 

dette regi, et foredrag af Peter Ingemann den 26. januar 2020. Karl-Erik giver besked til 

Ry Borgerforening, og vi nedsætter et udvalg til dette formål efter sommerferien. 

5. Motionsløbet 

Kim gennemgik opgavefordelingen til afvikling af årets motionsløb. Efter omlægning af 

ruterne, har vi ikke behov for så mange hjælpere, og har derfor ikke bedt LCH om hjælp i år. 

Der er mange flere forhåndstilmeldte end sidste år. Vejrudsigten er lovende. 

Efter gennemgangen blev ruterne mærket af og vi kunne gå hjem. 

 Næste møde onsdag den 12. juni 2019: Sommerafslutning , evt. med ledsager. 

Invitation følger. 

 

    

  

Venlig hilsen 

 

 

http://makethemsmilekenya.org/

