
Referat fra klubmødet 7.9.2022 ved Minigol:anen i Galten / Skovby 

Deltagere: 

12. deltagere: Toke, Ib, Karl-Erik, Kim, Ole Jønsson, Ole Jensen, Knud MarJn, Jørgen Emil, Niels F., Reichardt M., Carsten P., Finn 
Madsen. 

Max meldte a:ud kl.16, da der var surprise i hjemmet pga af han 60 års fødselsdag. 

Vi startede med at spise en kylling sandwich. Kort eYer gik vi i gang med at spille de 18 baner opdelt i 4 hold med 3 
medlemmer på hvert hold. Spillet slu]ede i aYen skumringen kl. 20.30 med følgende vindere: 

1. Kim Bjerre med 55 slag 

2. Niels Freudendahl med 56 slag 

3. Ib Nielsen med 57 slag 

Ringeste runde gik et af medlemmerne på 78 slag ( begrundelsen var det begyndende mørke. ) 

Præsidentens bemærkninger: 

1. Bestyrelsen havde givet afslag på en ansøgning fra Gl. Turisten. 

2. Der er forskellige opgaver :l Lions Himmelbjergets Retro. Fredag d. 7. oktober inden kl. 15 skal der køres en del fra depotet 
Jl Mølleskolen. Søndag skal det hele retur. Der mangler folk Jl opgaven. Enkelt dage eller begge dage. Skal melde sig Jl hos 
Jan. 

3. Knud Mar:n eCerlyse hjælpere :l onsdag morgen med fællessang på Fællesskabets Hus. Følgende har meldt sig: Ole 
Jensen ( Spørger Ida ), Ole Jønsson, Karl-Erik, Rich. Mortensen. Flere kan melde sig Jl hos Knud MarJn. 

4. Forslag om at være med Jl økonomisk at stø]e ”Byens juletræsfest for børn i Ry Hallerne” blev afslået. For dyrt med 20.000 
kr. fra Lions og falder uden for de rammer vi arbejder inden for. 

5. Julebanko. Toke spørger Boxit om de vil donere gaver igen i år. Jens Erik Mollerup er julebanko kontaktperson i Ry Hallerne. 
Der er givet Jlladelse Jl, at vi kan spærre trappen af op Jl 1. sal i hallen, hvor der er uro fra børns leg. 

Lidt foto fra start +l slut på en god a3en: 

   


