
 

Lions Club Ry                             
DISTRIKT 106 B  DANMARK, Region 2, Zone 14 
 
Jan Bardino, klubsekretær 
Silkeborgvej 27, 8680 Ry.    
Tlf. 20200657    E-mail: jan@bardino.dk 
  

Referat fra  klubmøde 22. januar 2020 kl. 18.30 i Ry Hallerne  
 

Gæster: Advokaterne Hanne Ziebe og Claus Bonnez 

Forhåndsafbud fra: Carsten, Finn M, Jan, Jens K, Jinli, Karl-Erik, Knud, Mark, Richardt. 

 

 

1. Velkomst, sang og spisning. 

I sne står urt og busk i skjul (med næsten solosang af Max). Dagens menu: Cafe-Koteletter, ovnbagte 
kartofler m. timian, salat. Til kaffen: Jettes hjemmebagte drømmekage (+Toms chokoladefrøer - vist Ibs fra 
juleafslutning)  

2. Gæsteindlæg: Efterforskning og afsoning 

Da begge advokater arbejder næsten 100 % som forsvarsadvokater, gav de os et indlevende foredrag 
fra en domstolsverden som ingen af vi medlemmer har kendskab til, nemlig den at føre nævningesager, 
at være den person som skal bistå klienten i at forsvare/rådgive vedkommende i de pågældende sager. 
De to advokater har kontor i Aarhus, men opererer over hele DK, specielt med mange sager i Kbh. 
 
Hanne Ziebe fortalte også, at det, vi ser i krimier f.eks på TV, hvor man ofte ser forsvarsadvokaten vinder 
en sag ved hjælp af smarte ting/sætninger, så er virkeligheden den, at det i høj grad er ved hårdt arbejde 
man vinder en sag. Hanne gav et meget fint indblik i, hvordan hendes arbejde er og i det hele taget 
hvordan politiet arbejder i kriminalsager.  
Claus Bonnez gav os ud over sin egen karriere som "gammel indsat" og jurastuderende, en meget 
informativ og superfin gennemgang af den danske fængselshistorie, desuden indblik i straffeloven, 
kriminalreformen og straffuldbyrdelsesloven. 
 
Som sagt et indblik i en for os meget ukendt verden, men et meget interessant og belærende foredrag.  

3. Kort nyt fra præsidenten 

● Velkommen til vores nye medlem Jørgen Emil fra Them. Jørgen Emil fortalte kort om sig selv. 
● Vi fik før jul tilsendt en julehilsen fra "vores skolepige" fra pigehjemmet i Indien. Smukt af hende. 
● Jørn har nu købt flygel + bænk, som vi skal overrække til Fællesskabets Hus d. 14. marts - totalpris: 

72.000,00 kr. 
● Husk at der er åbent hus i Fællesskabets Hus i næste uge d. 28. januar om eftermiddagen. 
● Vi har fra Peter Ingemann fået en hilsen med tak for et fantastisk flot gennemført arrangement  i 

søndags. 
● Præsidenten indkalder 50 års-jubilæumsudvalget til startmøde i næste uge, med det formål, at få 

startet drejebogen til dagens arrangement.  
● Vores jubilæumsfest om aftenen d. 14. marts bliver på Knudhule Badehotel - det bliver kun for 

medlemmer med påhæng og prisen bliver kr. 250,00 pr. person - mere info følger! 

4. Kort refleksion over søndagens arrangement med Peter Ingemann 

● Anden placering af områderne: bar + garderobe. Tilbud på kaffe + kage. Vandbar ved indgang 
● Bedre billettjek - måske scanner. Der skal ikke næste gang være knirkelyde fra scenen! 
● God start på foredrag med gæsten ved indgangsdøren. Måske mobilt salg i pausen mellem 

stolerækkerne. Flere Lionsbannere/-flag i hallen. 

5. Eventuelt 

Husk allerede nu at melde fra, hvis man ikke kan deltage i Irsk Aften-vagten. 

 Næste møde onsdag den 5. februar på Mølleskolen 

Vores årlige madlavningsarrangement med ledsager. 
Af hensyn til indkøb er tilmeldingsfristen fremrykket til den 30. januar. 
 

 Venlig hilsen 

 

Morten Lyngsø 


