
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 Nytårsmatine den 4. januar 2017. 
 

Dato: Onsdag den 4. januar 2017 -  kl. 18,30 

Sted: Ry Hallerne. 

Gæster: Jonna Pedersen, Margrethe Knudsen, Lissi Kristensen, Ida Gorm Jensen, Bente With, 

Anne Rasmussen, Ingelise Mortensen, Sonja Jørgensen, Lene Lyngsø. Gl. Rye 

Optimisterne.   Fra LC Himmelbjerget: Edith Juul, Jette Larsen, Jonna Grønver, 

Gunhild Næsborg, Hanna Ottesen, Marianne Sigsgaard, Ulla Sten Mikkelsen, Kirsten 

Aabo Andersen, Grethe Nielsen, Ulla og Vilhelm Eriksen.                                                                                      

Afbud fra: 

Manglende afbud:  

 

 

 

 

Jan W. Bjerregaard, Kim Bjerre, Kim Vestergaard Petersen, Flemming Skjødt. 

Tommy Danielsson, Mark Dam. 

 

 

Præsidenten for LC Ry bød velkommen og gennemgik de mange spændende ting, der var foregået 

i klubben det seneste år med store og velfungerende aktiviteter, herunder at det var lykkedes os 

at få etableret flere store donationer til projekter, som strækker sig over de kommende år bl.a. i 

Kenya, Indien og på Grønland. Præsidenten fremhævede det gode og afslappede kammeratskab i 

klubben, som var med til at hæve vores fælles arbejdsindsats. Vi vil også fremover tilstræbe at 

samarbejde med LC Himmelbjerget. Vores mangeårige medlem Gunnar Kofod, som desværre afgik 

ved døden i november, blev også omtalt. Gunnar har jo været med til at etablere vores klub i 

1970. 

 

De fem ”Gl. Rye Optimister” underholdte efterfølgende med lystige sange og melodier, hvilket var 

med til at sætte gang i humøret. 

 

Lækker mad og god vin blev indtaget, inden centerleder Jens Szabo fra Ry Hallerne fik overrakt en 

check på 10.000 kr. til ungdomsarbejdet i hallerne. 

 

En sædvanligt veloplagt borgmester Jørgen Gaarde fortalt om ”rigets” tilstand og fremhævede de 

store aktiviteter og nye planer, der i kommunen er for vores lokalområde omkring Ry. 

Borgmesteren fik som tak for indlægget overrakt et gavebevis til 9 høns og en hane med henblik 

på videredonation til projekter i Ulandene. 

  

 

Næste møde: onsdag den 18. januar 2017 – Egen aften hvor vi enkeltvis kommer med 

forslag til nye medlemsemner, evaluerer på julebanko og drøfter de nye udvalg fra næste sæson. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 
 
 

 

mailto:karl@privat.dk

