
. 
DISTRIKT 106 B  DANMARK, Region 2, Zone 7 
 
Knud Martin Kjeldsen, klubsekretær 
Julsøvænget 12, 8680 Ry.  

Tlf. 21768719    E-mail: knud.martin9@gmail.com 

  

Referat fra klubaften 
 

Dato: Onsdag den 17.08.2016 -  kl. 18,30 

Sted: Ry Hallerne med indgang fra fodboldbanerne. 

Gæster: Jan Bardino 

Forhåndsafbud fra: 

 

Manglende/for sent 

afbud: 

Gunnar Kofod, Jens Kofod, Jan W. Bjerregaard, Kim Vestergaard Petersen, Karl-Erik 

Jørgensen, Knud Mikkelsen, Jens Jørn Kristensen. 

Flemming Skjødt, Jinli Li, Max Hvarregaard. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. Fantastisk mad i de nye lokaliteter 
 

2. 3 min v/Knud Martin Kjeldsen. Fortalt om sin opvækst og viljestærke mor. 

 

3. Nyt fra præsidenten og forelæggelse præsidentens målsætninger for det kommende 

klub-år. Efterlyste assistance til opgave i forbindelse med Ry By Night d. 26.08. Karl-Erik, Bent, 

Kim, Morten og Knud Martin deltager. Omtalte det vellykkede arrangement med vores 

sponsorering af Sclerosehospitalets sejlads med museumsskibet ”Gl. Turisten”. Som sponsor af 

skibet kan vores medlemmer få fordelagtig pris på sejlads med skibet. Præsidenten forelagde hans 

målsætninger. Disse vedlægges. 

 

4. Forelæggelse og udlevering af program for det kommende klub-år. (Programudvalget). 

Det af programudvalget udarbejdede program blev gennemgået. Enkelte tilkendegav, at det var et 

godt/spændende program og nogle ønskede fremover flere aftener, hvor der skulle være plads til 

interne drøftelser. Såfremt der kommer afbud fra de allerede aftalte foredragsholdere, afsættes 

møderne til egen-aftener, men med en foregående plan for hvad indholdet skal være. NB. Til jeres 

oplysning havde vi sidste år 6 klubmøder, hvor der ikke var indbudt foredragsholdere. I det nu 

foreliggende program er der 10 aftener, altså gennemsnitlig en aften/mdr. (Vi holder sommerferien 

i to mdr.) Vedlagt folder indeholdende bl.a. det justerede program 

 

5. Orientering om medlemssituationen og hvervning af nye medlemmer(Medlemsudvalget). 

Der deltager 2 – 4 nye medlemsemner i et informationsmøde umiddelbart før næste klubmøde d. 

07.09. Vi håber på at aftenens gæst Jan Bardino fortsat er interesseret. 

 

6. Udvalgsarbejdet v/præsidenten. Udvalgene drøfter og tilbagerapporter om udvalgsarbejdet i 

relation til de for udvalget relaterede arbejdsbeskrivelser, som er vedlagt denne dagsorden. Efter 

en kort drøftelse i enkelte udvalg efterlyste Motionløbsudvalget personer til at fremkomme med 

forslag til mad-arrangement til næste års motionsløb. Richardt, Finn, og Flemming S. deltager. Der 

efterlyses lokale formål med anvendelse af overskud fra næste års løb. Der afsættes tid til 

Motionsløbsudvalgets input under næste klubmøde. De fremsendte arbejds-beskrivelser kan ses på 

klubbens hjemmeside. 

 

7. Eventuelt. Intet. 

 

8. Næste møde: onsdag den 7. september2016 – Besøg af den lokale USA-eventyrer Agnes 

Plesner Skårup. Mødet er med ledsager. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

mailto:karl@privat.dk


 
 


