
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 5. oktober 2016. 
 

Dato: Onsdag den 05.10.2016 -  kl. 18,30 

Sted: Ry Hallerne. 

Gæster: Torben Lundgaard Mikkelsen 

Afbud fra: 

 

Uden afbud:              

Gunnar Kofod, Toke Siggaard, Flemming Juul, Kim Vestergaard Petersen, Jan Bardino, 

Jens Jørn Kristensen, Flemming J. Skjødt, Raydon With, Jan W. Bjerregaard. 

Mark Dam, Max Hvarregaard. 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. ”Nu falmer skoven”. Dejlig mad bestående af Hamburgryg og 

medisterpølse m/brune kartofler og grønlangkål. 

 

2. 3. minutter ved Morten Lyngsø (reserve Kim Bjerre). På grundlag af Mortens tur til 

Sønderjylland og oplevelse af ”Sort sol”, fortalte han om årsagerne til fuglearternes 

formationsflyvninger. Tankevækkende observationer.  

 

3. Optagelse af nyt medlem Torben Lundgaard Mikkelsen (sponsor Knud Martin Kjeldsen). 

Torben blev optaget med skål og velkomst, som det fjerde nye medlem, vi har fået inden for kort 

tid, så vi nu er 27 medlemmer. Torben præsenterede sig selv, hvilket også Carsten Pedersen, som 

blev optaget sidste gang, gjorde. 

 

 

 
 

4. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmøde afholdt d. 03.10.16. Præsidenten 

gennemgik det tidligere udsendte referat fra bestyrelsesmødet, og uddelte Lions 100 års-sølvnålen 

til Knud Martin for hans indsats i klubben. 

 

5. Aflæggelse af regnskab 2015/16 for aktivitets- og klubkassen v. Kim Bjerre. Udsættes til 

næste møde. 

 

6. Drøftelser om vores klubliv og udvalgsarbejde i de respektive udvalg om aktuelle emner 

og udvalgets funktion. Præsidenten gav en status for klubarbejdet, og omtalte fremgangen med  

medlemstallet, de tre gode indtægtsgivende og velfunderede arrangementer, de nye 

klublokaliteter, de mange donationer og ikke mindst det gode kammeratskab og klubånd, der 

herskede. Herefter blev der nedsat fire arbejdsgrupper, som fik udleveret vedlagte oplæg til 

drøftelse. På grundlag heraf fremkom der rigtig mange og gode forslag til fremdrift/udvikling af 

klubben. Sekretæren udarbejder på grundlag heraf et referat/idekatalog, som forelægges 

bestyrelsen på næste møde d.31.10., hvorefter klubben forelægges hvilke initiativer, som ønskes 

fremmet. En rigtig god og konstruktiv drøftelse. 

  

7. Eventuelt. Intet. 

 

8. Næste møde: onsdag den 26. oktober 2016 (med ledsager og LC Himmelbjerget) – Besøg 

af biolog/naturvejleder Jan Kjærgaard, Naturstyrelsen i Silkeborg.   

 

 

Med venlig hilsen 

Knud Martin 

 

mailto:karl@privat.dk


 

 

 

                                                
 
 


