
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 af klubmøde 18. maj 2022 kl. 18.30 i Ry Hallerne
 

Gæster: Ditte E. Sørensen plus Gert Notler fra Make Them Smile Kenya
Afbud fra: Jinli, Jens Jørn, Jørgen Emil, Karl-Erik, Mark, Max, Ole Jönsson, Richardt, Torben

1. Velkomst, sang og spisning. Menu: ?
Danmark nu blunder den lyse nat. Tarteletter og salat, kaffe og kage

2. Status på Make Them Smile Kenya, børnehjemsprojektet i Kenya ved Ditte og Gert
Ditte sprudlede som sædvanlig og gav sammen med Gert, der er med i gruppen som frivillig,
en statusopdatering på det fantastiske projekt. På grund af lokale omstændigheder
(ældrerådet), er det ikke et børnehjem, men et værested.

3. Nyt fra præsidenten
Den årlige opfordring til at støtte mæslingekampagnen, som vi plejer at springe over.

4. Status vedrørende Motionsløbet
Der er tegnet annoncer/sponsorater for 47.500kr, lidt mindre end sidst, da flere har ønsket
at give præmier i stedet for betaling. Avisen er næsten klar, deadline fredag.
Aftaler med Muba og Ry El er på plads.
Kim havde plakater til ophængning i byen med.
Bemanding af opgaver næsten på plads.
Vi mødes til klargøring den 31/5 kl. 17:30. Vi får mad fra Ry Hallerne.
Vi mødes til afvikling af løbet den 1. kl. 16:00. Vi får mad fra Marc’s Madvogn.
Der skal bruges 4 pc’er til registrering. - Toke, Finn, Jan, ?
Der skal være 4 til registrering af løbstider. - Ib, Jan, Niels, ?
Der mangle aftale med 3 til at vise vej på cykel. Kim arbejder på sagen.
Knud Martin aftaler levering af 400 vand fra SuperBrugsen.

5. Eventuelt
- Status på solbådsprojektet ved Bent

Projektet og bådene kommer til at hedde “Ry Riverboats”
Ællingens motor er brændt af, men fonden bag Isfuglen har bevilget en ny, ligesom man
arbejder på at indkøbe endnu en båd.
Bådene er rengjorte og der er søsætning på mandag den 23. maj kl. 13:00. Alle er
velkomne. Der forventes god pressedækning.
Afregningsmodellen udestår, ligesom der ikke er præsenteret en kontrakt endnu.
Bestyrelsen for Isfuglen forsøger at finde et bookingsystem.
Vi vil få betaling for arbejdet som løbende donationer. Skatteteknisk er der en
begrænsning på 100.000 kr., og det skal på forhånd være aftalt, hvad vi vil anvende
pengene til. Alle opfordres til at komme med forslag, som skal sendes til sekretæren
inden bestyrelsesmødet den 30. maj!!

- Ry By Night den 3. juni
Der er brug for 6 frivillige til at stå ved jernbaneoverskæringen. Ib, Carsten og Bent har
foreløbig meldt sig. Man kan melde sig til Bent, som koordinerer pasningen.

- Sejladser med Gl. Turisten på plads, 31/5 og 4/7
Den 31/5 vil op til 30 fra Fællesskabets Hus få tilbudt en sejltur. Det falder sammen med
vores klargøring til motionsløbet, men vi må forsøge at få en til at tage forbi og ønske god
tur.
Den 4/7 får op til 30 fra Sclerosehospitalet tilbudt en sejltur fra kl. 17 og 2,5-3 timer i alt.
Her vil vi gerne have 1-2 fra klubben med på turen. Frivillige kan melde sig til Morten.

Næste møde tirsdag den 31. maj 2022, klargøring til motionsløbet

Venlig hilsen
Jan Bardino


