
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 klubmøde onsdag den 17. februar 2016 
 

Dato: Onsdag den 17. februar 2016 -  kl. 18,30 

Sted: Hotel Blicher, Kyhnsvej, Ry 

Gæst: Thomas Secher Jensen 

Afbud fra: 

Manglende afbud:      

Bent Dyrby, Kim Bjerre 

Jan W. Bjerregaard, Jinli Li, Tommy Danielsson, Mark Dam (for sent afbud/syg). 

 

                                                               Referat 

 
Besøg af ”ulveforsker” Thomas Secher Jensen, Ry. 
 
 

 

 
 

 

1. Velkomst og sang. ”I sne står urt og busk i skjul” 

2. Spisning. Gryderet med mos. 

3. Foredrag 

Til aftenens klubmøde er vores gæst den lokale naturforsker Thomas Secher Jensen. 
  
Thomas Secher er seniorforsker og museumsinspektør, samt tidligere museumsdirektør 

på Naturhistorisk Museum i Aarhus, endvidere er TSJ også forsker på Aarhus Universitet. 
TSJ har igennem mange år forsket omkring danske pattedyr og har derfor en kæmpeviden 

om dette emne, som han bl.a. har formidlet sin viden om igennem diverse medier og desuden 

skrevet mange bøger om emnet.  
Desuden er TSJ også ekspert i ulve, specifikt danske ulve og endvidere en kendt figur fra bylivet i 
Ry med bl.a. sit politiske arrangement her gennem flere år. 

TSJ er uddannet biolog og har de første 13 år arbejdet med forskellige projekter i ind- og udland 

indenfor jordbrugsøkologi herunder som museekspert. Via uddannelser som adjunkt, lektor og forsker 

blev TSJ ansat i 2000 som direktør på Naturhistorisk Museum. I 2012 overgik TSJ til en ansættelse som 

seniorforsker. Det var netop det år, der blev registreret ulve i Danmark efter at ulvene i 1813 var blevet 

udryddet. Ulvene kommer fra Tyskland og er pt. kun registreret i Jylland, hvor der nok findes ca. 30 stk. 

 

mailto:karl@privat.dk


Ulvene lever primært af rådyr men også enkelt får indfanger de. Risikoen for ulveangreb på mennesker 

er uhyre lav. Kun 9 er døde efter ulvangreb i Europa og Nordamerika de sidste 100 år, og det før 1974. 

Et rigtigt spændende indlæg om udviklingen af vilddyrsbestanden i Danmark. 

 

 

 

 

4.  3. min. v. Finn Andersen. Finn fortalt om en retssag i Baby Dan´s historie, hvor det 

havde båret frugt at beholde gamle produkter som bevisførelse.  

Knud Mikkelsen biddrager med 3. min. på mødet d.16.03., og Emil Larsen er reserve. 

 

 

5. Eventuelt. Der er ikke pt. sket tilmelding af interesserede klubmedlemmer til Ry City´s jubilæum d. 05.03.  

 

Næste møde:  02.03.: Kulinarisk aften på Mølleskolen med deltagelse af vore ægtefæller.             

                       Invitation udsendes i løbet af den kommende weekend med afbudsfrist til d. 25.02. 

           Til mødet d. 16.03. (Generalforsamling) er inviteret en jægersoldat med speciale i bomberydning. 

 
        
 

 

Med venlig hilsen 

 
 

 

 
 


