
Lions Club Ry 
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 onsdag den 22. februar 2017. 
 

Dato: Onsdag den 18.01.2017 -  kl. 18,30 

Sted: Ry Hallerne. 

Gæster: Lene Høst-Madsen, Jørn Fritsdal Hansen. 

Afbud fra: 

 

For sent afbud:         

Jan W. Bjerregaard, Kim Vestergaard Petersen, Steen Møller Jensen, Knud Martin 

Kjeldsen, Jan Bardino, Jens Kofod, Raydon With, Tommy Danielsson. 

Flemming Skjødt. 

 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. ”Sneflokke kommer vrimlende”. Dansk bøf i lækker sovs, ovnbagte 

kartofler og salat – Kaffe med varm æblekage. 

 

2. Indlæg ved Museumsdirektør Lene Høst-Madsen. 

 

 

 
Et herligt og livligt indlæg fra vores kommunes museumsdirektør Lene Høst- Madsen  
Lene startede med at fortælle lidt om sig selv, sin opvækst, sin uddannelse og om sit arbejde i København bl.a. 
som udgravningsleder på de store Metroanlæg. Derefter blev vi indviet i hendes arbejde i/på Skanderborg 
Museum og alle de dertilhørende afdelinger som er rundt i vores kommune 
og som alle hører ind under og bliver styret fra Skanderborg Museum. 
Lene gav os en rundtur og gennemgang om SM samarbejde-lokalt, regionalt, nationalt og internationalt 
Til sidst fortalte hun om 3 store udstillinger som kommer op i løbet af i år, alle 3 ting utroligt spændende 
projekter som fortjener et besøg. 
En dejligt besøg af en rigtig god formidler gjorde aftenen til en god klubaften! 

3. 3. minutter v/ Richardt Mortensen. Richardt fortalte os om sin oplevelser vedrørende den i pressen kendte 
børnekræftforening, som det har vist sig at være en meget tvivlsom forening, og som har 
fuppet sig til midler, som måske ikke er blevet brugt på syge børn!  
Næste klubmedlem som har de 3. min d. 15. marts er: Toke Sigsgaard 

 

4. Nyt fra præsidenten. Intet nyt. 

 

5. Eventuelt. Ingen emner. 

 

6. Næste møde: 1. marts - Kulinarisk aften på Mølleskolen. Klubmedlemmer møder kl. 17 

og vore ægtefæller kl. 19,15. 

 

   

Med venlig hilsen 

 

 
 

 

mailto:karl@privat.dk


 
 
 


