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Referat af klubmøde 7. oktober 2020 kl. 18.30 i Ry Hallerne  

 

Afbud: Bent, Finn A., Finn M., Jens Jørn, Jinli, Jørgen Emil, Knud, Mark, Ole Jö, Raydon 

Gæster: Ditte Engelbrecht Sørensen og Line Carlenius Berggreen, Make Them Smile Kenya 

 

 

1. Velkomst og spisning. 

Hamburgerryg, kartofler, grøntsager, bearnaisesauce. Kaffe og æblekage. 

2. Gæsteindlæg ved Ditte Engelbrecht Sørensen, stifter af, og Line Carlenius 

Berggreen, formand for Make Them Smile Kenya (MTSK). 

Spændende gennemgang og opdatering af status på projektet. Seneste overraskelse var at 

regeringen i Kenya har forbudt børnehjem, derfor er det usikkert, hvornår det første barn 

kan flytte ind. Hjemmet mangler kun installation af solceller, ellers er det klar. 

Der er planer om bygning af et hus til frivillige hjælpere, som skal stå for aktiviteter der evt. 

kan have andre deltagere end børnehjemsbørnene. 

Økonomi for drift: 1.000 kr./måned/barn. Faste omkostninger til personale og drift: 10.000 

kr. /måned. 

Etablering af dyrehold: 14.700 kr. 

Som noget nyt vil MTSK gerne have oprettet et “advisory board”, og håber at vi, og de 

øvrige sponsorer, hver vil sende en repræsentant til denne idebank. 

Vi lovede at overveje vores deltagelse. 

3. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 5/10. 

● Zonemøde 

For detaljer, se referat fra bestyrelsesmødet.  

Punktet gav anledning til en diskussion om klubbens navn og medlemmernes titler. 

Det blev pointeret at det er vigtigt at holde fast i navnet, evt. droppe “Club”, men 

ikke tilføje “Foreningen”. Med hensyn til titlerne, er det mod de overordnede regler 

for Lions at ændre dem. Karl-Erik kommer med et oplæg til diskussion med 

vikarierende DG og ZF på næste møde. 

● øvrigt nyt 

ikke noget der ikke er dækket af andre punkter 

4. 3 minutter v/Jan 

Vi vil nu genoptage dette punkt på vores klubmøder. Det er frivilligt at melde sig. Ordet og 

emnet er frit (bortset fra emner der handler om religion eller politik). Til førstkommende 

møde vil Max stå for punktet. Giv venligst besked, hvis du vil stå for et indlæg i fremtiden. 

5. Udvalgsarbejde 

● Hvilke udvalg skal vi have? 

Punktet udskydes til et senere møde. 

● Udvalgsbemanding 

Ingen yderligere ændringer. Den aktuelle bemanding fremgår af hjemmesiden her 

● Nyt om medlemshvervning 

○ Det hurtigtarbejdende udvalg nedsat på forrige møde - Niels, Max og Carsten - er 

stort set klar med et oplæg der sendes til bestyrelsen 

○ Knud Martin bad om forslag til nye medlemmer. På mødet kom der 8 konkrete 

navne og forslag om at tale med Mandeklubben. Der blev udpeget ansvarlige for at 

kontakte emnerne med henblik på at afholde et informationsmøde først i 

november. Knud Martin og Ole Jönsson vil stå for dette møde. 

○ Yderligere forslag til nye medlemmer er velkomne. Giv besked til Knud Martin. 

6. Status Tonicakoncert 

Vi skal gøre hallen klar fra kl. 12 til 13 den 25. oktober! Følgende meldte sig til at hjælpe 

http://www.lry.dk/udvalg-2020-2021/
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med opstilling af scene, hvis det besluttes at anvende en scene, og stole: Ib, Jens, Richardt, 

Carsten, Karl-Erik, Morten og Jan. Vi mødes ved Ry Hallerne kl. 12! 

Som det også vil være tilfældet ved julebanko og koncert med Tørfisk, vil der blive indsamlet 

information om gæsterne til brug for eventuel sporing af covid-19-smitte. 

7. Status julebanko 

Der er lige nu tilsagn om gevinster og annoncer for godt 81.000 kr. 

Hvis vi får lov at gennemføre, vil det være med begrænset antal deltagere, pladsreservation 

inklusive 3 bankoplader for 100 kr., salg via NemTilmeld og Kandis. Der bliver mulighed for 

at købe yderligere plader, men vi afvikler ikke amerikansk lotteri og der bliver ikke nogen 

pause, og derfor heller ikke salg af kaffe og kage. 

8. Eventuelt 

Ingen emner. 

 Næste møde onsdag den 21.10.2020 om vores samarbejde med Ry Borgerforening 

og besøg fra distriktet og zonen. 

  

  

  

Venlig hilsen 

 

 


