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Sommerafslutningsmøde 12. juni 2019 
 

Afbud fra: Finn A., Ib, Karl-Erik, Mark, Niels, Ole Jensen, Raydon, Richardt, Steen, Toke 

Uden afbud Jinli 

 

 

 

  

 

Afgang fra Ry Havn med Gl. 

Turisten, en tur omkring 

Møgelø, skål i bobler og 

landgang ved Hotel Julsø. 24 

deltagere klar til spisning. 

  

 

 

Langtidsstegt kalvefilet i 

butterdej serveret med 

kartoffel-tallegio 

gulerodsmos, syrligt æble, 

spæde grøntsager og 

barbera d´Alba sovs. Nydt 

med lyn, torden og heftigt 

regnvejr udenfor. Lyset 

forsvandt mindst 5 gange 

under middagen og eneste dagsordenspunkt:  

 

“Nyt fra præsidenten”: Morten holdt sin afskedstale (som er vedhæftet). 

Takkede på behørig vis og gav stafetten videre til Jørn. 

 

… og så lige en praktisk bemærkning. Vi skal hjælpe med afvikling af 

gågadebanko den 20. juli. Følgende meldte sig: Carsten, Knud Martin, Bent, 

Max, Morten, Jørn og Ole Jönsson. Hvis andre vil hjælpe, kan man give 

besked til Knud Martin. 

Vi står for sejlads med patienter fra Sclerosehospitalet den 8. juli og 12. 

august. Morten er vores repræsentant den 8. juli, men vi mangler mindst 

én til at tage med den 12. august. Giv besked til Jørn, hvis du har lyst til 

at tage med. 

Endelig har vi brug for ca. 4 p-vagter til et folkemøde den 18. august på 

Himmelbjerget, man kan læse om arrangementet her: 

www.demokratietsfolkemøde.dk. Interesserede skal give besked til Morten. 
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På klubmedlemmernes vegne skal her lyde en tak til Morten for hans indsats 

som præsident de to seneste sæsoner, og velkommen til Jørn som tager over 

i den kommende sæson. 

  

Næste møde onsdag den 21. august 2019 i Ry Hallerne  

 

    

  

Venlig hilsen 

 

 


