
Lions Club Ry
DISTRIKT 106 B  DANMARK, Region 2, Zone 7

Knud Martin Kjeldsen, klubsekretær
Julsøvænget 12, 8680 Ry. 
Tlf. 21768719    E-mail: k  nud.martin9@gmail.com
  

Referat fra klubmøde d. 7. oktober 2015
Dato: Onsdag den 7.oktober 2015 -  kl. 18.30
Sted: Restaurant Sdr. Ege, Ry

Gæster: Mie Bergmann
Afbud:

Manglende afbud:

Poul Handberg (orlov), Bent O. Larsen, Flemming Juul, Kim V. Petersen, Jens Kofod, 
Jinli Li, Karl-Erik Jørgensen, Kim Bjerre, Knud Mikkelsen, Jens Jørn Kristensen, Mark 
Dam, Flemming J. Skjødt,Tommy Danielsson.
Jan W. Bjerregaard, Max Hvarregaard.

                                                               Dagsorden

1. Velkomst og Sang

2. Spisning. Wienerschnitzel for sidste gang

3. Hvordan er det at være folketingspolitiker?

Aftenens gæst er tidligere byråds-/folketingsmedlem Mie Bjergmand bosiddende her i Ry Mie Bergmann kommer og 
fortæller om specielt sine oplevelser som folketingsmedlem på Christiansborg. Hvordan det er at have sit arbejde der ,og 
hvad arbejdet f.eks. kan bestå af. Måske vil oplægget også indeholde små anekdoter fra tiden på ”Borgen”.
Meget synd for de mange fraværende, for de gik glib af et meget spændende indlæg fra Mier om hendes livsforløb og 
politiske karriere. Mie og hendes mand startede op med Ry Konfekture og -brugskunst  i 1978, hvilket udviklede sig efter 
nogle få år til Mies tøjbutik med diverse omflytninger i midtbyen til større lokaler, inden Mie i 1998 afhændede hendes 
blomstrende butik og derefter gik ind i politik, som Radikal. Samtidig fik Mie job på hendes mands arbejdsplads med 
servicering af de studerende på Healys Business School.
Blev indvalgt i Ry Byråd i 2001 med direkte udpegning til Kulturudvalgsformand.. Ved kommunesammenlægningen 
indvalgt i Skanderborg Byråd  for en periode på fire år. Opstillet til Folketinget, men ikke valgt ved folketingsvalget i 
2011. Siden da været indkaldt som stedfortræder i Folketinget i to perioder.
Mie beskrev levende oplevelserne i Folketinget med  den inspirerende og varme kontakt til de øvrige 
folketingsmedlemmer og hendes optrædende på talerstolen. Mie betegnede det politiske arbejdsklima, som generelt godt 
og nærværende, når pressen ikke var tilstede og ved de offentlige debatter. Stor tak til Mie for en spændende aften.

 

     4. Nyt fra præsidenten. Præsidenten gennemgik det tidligere udsendt referat fra sidste bestyrelsesmøde, 
          herunder at repræsentanter fra bestyrelsen afholder samarbejdsmøde med LC Himmelbjerget. Desuden 
          opfordrede præsident til medlemmernes fulde opbakning til medvirken og deltagelse i afviklingen af 
          Julebanko i Ry Hallerne søndag  den 22. november. Det store forberedelsesarbejde er igangsat (se under
         Pkt. 6.)
       5. Eventuelt. Intet

Hentes lørdag 23.11. form. Af BD
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  6. Kommende møder:
           21.10: Besøg af juletræsproducent Lars Geil, Ry og sidst aften på Sønder Ege, hvor alle opfordres til 
                   at deltage i afskeden med Grethe og Michael.     
         04.11 Besøg på Skejby Sygehus og med ægtefælder/ledsagere.
         18.11 Besøg af Turistchef Marianne Purup. Første aften på Hotel Blicher.
         22.11 Julebanko i Ry Hallerne, hvor der forventes fuld og nødvendig opbakning fra alle
                   alle medlemmer for at det kan gennemføres. Arbejdet med sponsortegning igang-
                   sættes d. 13. ds., hvorfor eventuelt afbud skal ske  til sekretæren senest på søndag d.
                  12.oktober kl.24,00!!!!!!!!!!
         02.12 Juleafslutning med ægtefæller/ledsagere.
         07.01 Nytårsmatiné arrangeret af LC Himmelbjerget. Bemærk at mødet er flyttet fra d. 06.01.

Med venlig hilsen
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