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Knud Martin Kjeldsen, klubsekretær
Julsøvænget 12, 8680 Ry. 
Tlf. 21768719    E-mail: k  nud.martin9@gmail.com
  

Referat fra klubmøde og afslutning på Sønder Ege d. 21. oktober 2015
Dato: Onsdag den 21 .oktober 2015 -  kl. 18.30
Sted: Restaurant Sdr. Ege, Ry

Gæster: Lars Geil
Afbud fra:
Uden afbud:

Poul Handberg (orlov), Mark Dam, Flemming Juul.
Jinli Li, Jan W. Bjerregaard

                                                              Referat

1. Velkomst og Sang. ”Nu falmer skoven trindt om land”

2. Spisning – fest menu. Oksefilet og æblekage

3. Produktion af juletræer.

Aftens gæst var juletræsproducent/-eksportør Lars Geil her fra Ry. Lars fortalte, at han kom til Ry-området  i 
1985 og arbejdede i første omgang på Rye Nørskov Gods som Skov- og Landbrugsingeniør, inden han et år 
efter blev selvstændig med speciale som juletræsproducent. Her i Danmark har han så oparbejdet en 
virksomhed op med ansvar for ca. 150 ha. med juletræer, hvor han sammen med Kim Berner på Clausholm 
Slot ejer ca. 50 % af arealerne og han driver resten. Desuden dyrkes 150 ha. på Clausholm Slot.  I alt er han 
involveret i drift af 500 ha., hvoraf 200 ha. er ejet i Skotland.

Lars Geil har udviklet og produceret en speciel saks til topskæring, så væksten af uønskede skud begrænses. 
Saksen produceres i 500 stk./år.

 Han har både i Danmark og England fået priser for årets flottes juletræ, hvilket afstedkom levering af  juletræ til
Dronning Margrethes julereception på Christiansborg og en lignende arrangement på Downingstreet 10, hvor 
Lars og han kone deltog.

Lars Geil har i 2006-2008 været medejer af et byggefirma, som opført 23 huse i Ry-området.

mailto:karl@privat.dk


     4. Nyt fra præsidenten. Præsidenten omtalt et afholdt samarbejdsmøde med LC Himmelbjerget om bl.a. 
medvirken i arrangementer og initiativer for medlemshvervning. Drøftes på næste bestyrelsesmøde .
Der blev orienteret om, at der til Julebanko 2015 pt. var indgået aftaler med 85 firmaer om sponsorering af 
annoncer og gaver til en samlet værdi af ca. 50.000 kr., hvilket forpligtiger klubben/medlemmerne til deltagelse
i det videre forløb og arrangementets afvikling d. 22.11, hvor 21 medlemmer har tilkendegivet deres medvirken.
Bent O. Larsen fik overrakt jubilæumsnål for næste 35 år`s medlemskab.
Flemming Skjødt indvilgende i at komme med et 3 min.`s indlæg på klubmødet d. 18.11.

      5. Afsked med Grethe og Michael. Præsidenten takkede Grethe og Michael for mange år samvær og gode
madoplevelser. De fik overrakt henholdsvis en stor blomsterbuket og en god flaske rom. Et vedmodigt farvel
      

       6. Eventuelt. Torsdag d. 29.10 afholder Ry City Halloween arrangement i midtbyen. Bent, Max, Steen og 
Finn assisterer.
Bent. O. Larsen meddelte han han vil melde sig ud klubben

       7. Næste møde den 4. november: Besøg sammen med ægtefæller/ledsagere på Skejby Sygehus.
Der blev forespurgt om opbakning til arrangementet. Flemming S, Kim V.P., Emil, Jens og Knud Martin kunne 
ikke deltage. Indbydelse udsendes med en afmeldingsfrist fremrykket.

Med venlig hilsen
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