
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/generalforsamling. 
 

Dato: Onsdag den 16.03.2016 -  kl. 18,30 

Sted: Hotel Blicher 

Gæster: 

Manglende afbud:             

Peter Aagaard Poulsen (zoneformand), Lasse Carstensen 

Max Hvarregaard, Jens Jørn Kristensen. 

Afbud fra: Ole Jensen, Kim Vestergaard Petersen, Emil Larsen, Raydon With, Jan W. Bjerregaard, 

Mark Dam. 

   

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. Sang: ”Kathinka, Kathinka…” Spisning: Oksebov. 
2. Til aftenens klubmøde er vores gæst tidligere professionel soldat/hundefører Lasse Carstensen,  

             som har været udsendt til Afghanistan af flere gange sammen med sin ”bombehund”. 
             Lasse har i sin tid ved militæret været beskæftiget med hundetræning, herunder bl.a. træning i at 
             finde vejsidebomber og andre former for bomber! 
             Hvordan man finder den rigtige hund til disse speciale opgaver og ”opdrager” og træner den og 

             andre hunde vil Lasse fortælle os om i sit indlæg. 
Lasse Kristensen fortalt, at han havde være tre gange i Afghanistan. Første gang i 2007, og de to efterfølgende 
gange med hund efter han havde gennemgået et 3 års uddannelsesforløb som hundeføre. Der sendes tre hunde 
med føre ud ad gangen, for at bistå de 750 soldater, som er udstationeret. Hunde generelt har en hørelse og 
lugtesans, som er henholdsvis 15 og 60 gange menneskets. En flot beretning om det farefulde job, det er med til 
at  minimere risikoen for de danske styrker i udlandet. 
 
  

3. 3 min v/Knud Mikkelsen. Udsættes til næste møde. 

4. Nyt fra præsidenten herunder fra bestyrelsesmødet d. 29.02.16 (referat er udsendt). 

Præsidenten refererede fra sidst afholdt bestyrelsen herunder om de initiativer, som den nedsatte 

arbejdsgruppe gør sammen med LC Himmelbjerget for at hverve nye medlemmer. Bestræbelsen 

skal kulminere med et infomøde d. 17.08.16 for nye medlemsemner. Bent og måske Kim B. og 

Morten deltager i Distriktsmøde i Struer d. 30.04. Vi er inviteret til 50 års jubilæum i vores 

moderklub LC Silkeborg d. 01.04. Karl-Erik deltager. Øvrige medlemmer opfordres til deltagelse. 

Præsidenten overrakte Karl-Erik fortjeneste-nål for at have hvervet tre nye medlemmer inden for 

de seneste år. 

 

 

 

 

 

5. Indlæg ved zoneformanden. Peter Aagaard Poulsen opfordrede klubben til at bruge kabinettet 

(de 13 zoneformænd i distriktet). De har iværksat følgende initiativer: Rekruttering mhp. 

medlemstilgang, uddannelse af medlemmer og netværksarbejde/ressource udnyttelse. 

Zoneformanden opfordrede til klubbens deltagelse i årsmødet i Silkeborg d. 10-12.06.16 

 

mailto:karl@privat.dk


6. Generalforsamling. 

1. Valg af dirigent (Knud Mikkelsen er bestyrelsens forslag). Knud Mikkelsen blev valgt og 

konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. 

2. Præsident Bent Dyrbys beretning. Præsidenten forelagde beretningen, som blev 

godkendt og vedlægges nærværende referat.  

3. Kassereren (Kim Bjerre) aflægger regnskab 

  Den økonomiske situation for perioden 01.07.15 til dato forelægges til orientering. 

Tidligere udsendt til medlemmerne og blev godkendt. 

             -  Budget for klubåret 01.07.16 til 30.06.17. Tidligere udsendt og blev godkendt. 

. 

             ramme. 

             - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600,00 kr. pr. halvår. Godkendt. 

- Tiltrædelsesafgift uændret (150,00 kr.) for det kommende klub år. Godkendt. 

- Bøde for manglende og for sent afbud uændret til 150,00 kr. Godkendt. 

- Bestyrelsens dispositionsramme uændret til 5.000 kr. med efterfølgende klubmøde-  

          orientering. Godkendt. 

5.     Valg af præsident. Bestyrelsen foreslår Bent Dyrby (genvalg). Valgt. 

6.     Valg af bestyrelse (bestyrelsens forslag). 

      

        Vicepræsident (VP) Morten Lyngsø. Valgt 

        Sekretær (S) Knud Martin Kjeldsen (genvalg). Valgt. 

        Kasserer (K) Kim Bjerre (genvalg). Valgt. 

        Clubmester (CM) Knud Mikkelsen. Valgt. 

        Tailtwister (TT) Flemming Joel Skjødt. Valgt. 

        Ressourceperson (RP) Karl-Erik Jørgensen (genvalg). Valgt. 

7. Valg af 2 revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg til. Valgt. 

        Ole Jensen og Knud Mikkelsen. Ole Jensen og Richardt Mortensen blev valgt. 

8.     Eventuelt. Intet 

7.  Næste møde 6. april 2016: Besøg på Sclerosehospitalet. Indbydelse udsendes d. 30.03. med 

afbudsfrist til d. 03.04.  Steen M. Jensen opfordrede til, at klubben i forbindelse med besøget støttede 

den landsdækkende kampagne for Scleroseforeningen. Bestyrelsen behandler forslaget d. 04.04. 

6. Eventuelt. Steen M. Jensen opfordrede til at give mere plads til interne drøftelse på klubmøderne, 

og at der herunder ikke var gæster til stede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
 
 


