
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. 19. august 2015
Dato: Onsdag den 19. august  2015 -  kl. 18.30
Sted: Restaurant Sdr. Ege, Ry
Gæster:
Forhåndsafbud fra:
For sent afbud:
Manglende afbud:

Poul Handberg (orlov), Finn Andersen, Gunnar Kofod, Raydon With
Tommy Danielsson, Jan W. Bjerregaard
Kim Vestergaard Petersen, Mark Dam

                                                               Referat
 

1. Velkomst og Sang. ”Marken er mejet”

2. Spisning. Wienerschnitzel

3. Optagelse af nyt medlem (Flemming Joel Skjødt). Flemming blev genoptaget efter nogle års fravær  
fra klubben. Velkommen til ham.

4. Orientering fra præsidenten herunder om det afholdte bestyrelsesmøde d. 10. ds. (Referat er 
udsendt). Præsidenten orienterede kort fra bestyrelsesmødet.

5. Præsidentens målsætninger for det kommende år. Jf. vedlagte målsætninger redegjorde præsidenten 
herom. Modtaget med applaus.

6. Forelæggelse af program for året. Morten Lyngsø omdelte og gennemgik programmet, som udvalget  
har udarbejdet. Der tages stilling til indholdet af programpunktet d. 21.10.15, som er sidste aften, vi  
har på Sønder Ege, inden vi flytter til Hotel Blicher. Programmet fremsendes særskilt og  indarbejdes  
endvidere i den folder, som bliver omdelt på næste møde. 

7. Emner til nye klubmedlemmer. Klubbens medlemmer opfordres til mødet at overveje emner. Der 
blev foreslået 7 nye emner. Navne på emnerne fremsendes særskilt til medlemmerne, med henblik på  
eventuelle indsigelser, som skal fremsendes til præsidenten senest  d. 20. ds. Efterfølgende vil sponsorer  
bliver opfordret til at kontakte vedkommende med henblik på evt. deltagelse i infomøde d. 16.09. Der  
følges endvidere op på 4 emner, som er godkendt.

8. Eventuelt. Præsidenten overrakte mig (KM) to flasker vin i anledning af min 70 års fødselsdag d.  
08.06.

9. Næste møde den 2. september: Egenaften. Med evaluering af motionsløb, regnskabsaflæggelse og  
evt. udvalgsarbejde.

Med venlig hilsen
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