
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 3. maj 2017. 
 

Dato: Onsdag den 03.05.2017 -  kl. 18,30 

Sted: Ry Hallerne. 

  

Afbud fra: 

Uden afbud:              

Mark Dam, Kim V. Petersen, Torben L. Mikkelsen, Tommy Danielsson. 

Flemming J. Skjødt. 

 

 

 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. ”Den danske sang” og dejlig Wienerschnitzel. 
  

2. 3. minutter v/ Jan Bardino. Jan fortalte om et forskningsprojekt han havde være involveret i om 

udvikling om makintalegengivelse. 

 

3. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 01.05. Præsidenten kommenterede 

på det tidligere fremsendt referat fra bestyrelsesmødet, endvidere fortalte præsidenten, at Karl-

Eriks "batterier var nedslidte”, og der derfor var indgået en aftale med ham om, at han overgår til 

at være æresmedlem i klubben, og KE's mange opgaver overtages af andre medlemmer i klubben. 

Præsidenten ville sørge for, at der bliver draget omsorg for KE, så vi kunne beholde ham i klublivet 

som mentor. Bestyrelsen vil inden næste sæsonstart komme med et oplæg til opgavefordelingen. 

KE har gennem alle 28 år i klubben ydet en fantastisk og uvurderlig indsats. 

 

4. Planlægning af motionsløbet den 18. maj. v/Kim. Kim gennemgik, nogle af de 

arbejdsopgaver vi havde før, uden og efter løbet. I løbet af den kommende uge vil Kim sende en 

oversigt over de opgaver, som den enkelte får tildelt. Hvis man har nogle ønsker hertil, kan man 

fremsende disse til Kim forinden. Der vil blive serveret en ret mad under arbejdsmødet på 

Kildebjerg d. 17.05. Det er derfor vigtigt, at man framelder i mødekalenderen, såfremt man mod 

forventning ikke kan deltage. 

 

5. Eventuelt. Innovations- og ideudvalget efterlyste forslag til initiativer. Der foreligger en 

forespørgsel om medhjælp til P-vagt i forbindelse med arrangement, der afholdes på Øm Kloster 

den 27. og 28. maj kl. 9,30 til 18. Også nogle få timer heraf er brugbare. Tilbagemelding fra 

medlemmerne om at stille sig til rådighed kan fremsendes til Knud Martin senest førstkommende 

søndag. 

 

6. Næste møde: 17.05 kl. 18,00. Arbejdsaften på Kildebjerg med motionsløbet. Se 

bemærkninger under pkt. 4. Der udsendes ikke specielt dagsorden. 

 

7. Besøg på Skanderborg Apotek tirsdag den 23. maj. Se særskilt indbydelse. 

 

8. Sæsonafslutning onsdag den 7. juni. Udvalget for medlemsaktiviteter har arrangeret tur til 

”Den genfundne jernbanebro” ved Vestbirk og med efterfølgende spisning på ”Det Lille Røgeri” i 

Voervadsbro. Indbydelse modtages på et senere tidspunkt. 

 

 

   

Med venlig hilsen 
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