
Lions Club Ry 
 
 
Dato: Onsdag den 16. september 2015 -  kl. 18.30 
 
Sted: Restaurant Sdr. Ege, Ry 
 
Gæster: Landpolitibetjent Vagn Stensig Kristensen 
Afbud fra: Flemming Juul,  Mark Dam, Jinlii Li, Knud Mikkelsen, Raydon With, Tommy Danielsson, 
Poul Handberg (orlov),  
 
Manglende afbud: Ingen!! 
 
 
                                                             REFERAT  
 
1. Velkomst og Sang: Jylland mellem tvende have. 
 
2. Spisning: Winerschnizel ( igen). 
 
3. Nærpolitiarbejde i lokalområdet. Vi får til aftenens klubmøde besøg af Ry's landbetjent Vagn 
Stensig Kristensen, som kommet og giver os et indblik i sit arbejde som ordensmagt i vores 
lokalområde (Ry/Gl.Rye/Låsby) til lands, vands og måske til vejrs. Vagn medbringer en af 
politivognene, som vi får mulighed for at se indvendig og få en demonstration af hvordan 
"fotoisenkrammet" virker. 
 
Det var meget interessant at bese vognen og udstyret. Vagn forklarede med begejstring, 
med  hvilken nøjagtighed hastighederne nu måles, og at der næsten ingen usikkerhed er nu, 
hvilket bevirker, at det er minimalt med underkendelser af de meddelte bøder. Af Vagns normerede 
arbejdstid indgår ca. 20% til hastighedsmålinger. Vagn betegner sit job som jordens bedste med 
alsidige opgaver og meget tæt te borgerkontakter. 
 
 Der er ingen tvivl om, at Vagns omfattende bekendtskab med lokalbefolkningen, giver et godt 
fundament for at kunne udføre  et afbalanceret arbejde med de hverdagsproblemer/-udfordringer, 
som der løbende er med varetagelsen af  den myndighed, der nu engang skal udføres. Det er en 
balancegang mellem at være konsekvent og samtidig at være smidig.  
 
Udfordringerne med varetagelsen af flygtningeproblematikken og terroopgaver medføre, at der pt. 
ikke er mange ressurser til efterforskninger af tyverisagerne. 
 
4. Forelæggelse af regnskab 2014/2015 for aktivitetskassen. 
 
Regnskabet blev forelagt og godkendt. Kim B. udsende regnskabet til klubmedlemmerne sammen 
med regnskabet for klubkassen, som blev godkendt på sidste klubmøde. 
 
5. Eventuelt. Folder med medlemsfortegnelse, klubkalender mv. blev  udleveret til de 
tilstedeværende, og Karl-Erik udsender efterfølgende folderen elektronisk også til 
LC  Himmelbjergets præsident. 
 
6. Næste møde den 7. Oktober: Besøg af tidligere byråds- og folketingsmedlem Mie Bergmann. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Knud Martin Kjeldsen 
 
NB. Beklager at måtte udsende referatet i dette format på grund af min PC'er med 
dokumenthåndtering er brudt sammen  
  


