
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/virksomhedsbesøg
Dato: Onsdag den 4. november 2015 -  kl. 18.30
Sted: Skejby Sygehus

Gæster: 6 ægtefæller/ledsagere
Afbud: Poul Handberg (orlov),  Flemming Juul, Kim V. Petersen, Jens Kofod, Gunnar Kofod, 

Flemming J. Skjødt, Knud Martin Kjeldsen. Finn Andersen, Emil Larsen

Besøg på det nye Universitetshospital i Skejby onsdag d. 4. 
november 2015.
Referant: Richardt Mortensen
Der deltog 22 personer.

Vi kørte sammen fra Super Brugsen i Ry og var på Sygehusets område kl.
18,30.

Som Knud Martin skrev i indbydelsen er det Region Midtjyllands største og
dyreste anlægsbyggeri nogensinde.
Vi blev modtaget af Lars Knudsen uden for nr. 163. Alene at finde derhen
var for nogen en opgave. 
Vi startede med at klæde om, så det tydeligt kunne ses at vi var gæster
(hjelm,  jakke  og  sikkerhedssko).  Derefter  fik  vi  en  orientering  om
processen omkring en skabelon af hele projektet. Derefter bevægede vi os
derefter  både  udenfor  og  indenfor.  Vi  blev  præsenteret  for  automatisk
rørpost  (imponerende).  Vi  blev  præsenteret  for  fuldautomatisk
blodscreenings og vævsprøveanlæg (20 minutter fra prøverne blev taget på
operationsbordet til resultatet forelå.) Imponerende.
Oven på det  ”gl.”  Skejby  sygehus er  opført  en  750 meter  lang logistik
kanal, hvor alt transport skulle foregå med større og mindre ubemandede
togvogne. Forskellige steder på denne kanal var der ”stationer” hvor varer
kunne parkeres for senere, at skulle fortsætte transporten med elevatorer
op  el.  ned.  Når  vi  taler  om  elevator,  så  tror  jeg  vi  så  Europas
største/længste elevator. Der kunne rumme 125 personer og løfte 9,4 ton. 
Vi  vendte  tilbage  til  udgangspunktet  efter  en  utrolig  spændende
rundvisning. Vi klædte om igen og blev beværtet med sandwich og vand.
Det var en helt igennem fantastisk oplevelse og det var utroligt hvad Lars
Knudsen vidste og kunne fortælle – så en oplevelse for alle som var med på
denne rundrejse.

Næste  møde:  onsdag  d.  18.  november  på  Hotel  Blicher.  Besøg  af
Turistchefen
Der kommer en indkaldelse – som sædvanlig - hvor framelding sker på
gammeldags facon    
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