VIRUM
ROTARY KLUB

Præsident : Peder Jon Andersen
Sekretær :
Mads Strenov
Mødetid mandag kl. 17.30, Virum Hallen,

Præsidentens ego-foredrag.
Møde nummer:
06 / 2035
Mødeprocent:
51,4 %
Gæster: Ingen – lukket møde
Møde i andre klubber:
Ingen.

Som vanligt refereres ego-foredraget ikke.

Orientering om næste møde.
Klubbens næste møde er flyttet fra
mandag den 14 til søndag den 13
AUG 2006.
Vi er inviteret med ledsager til at besøge Kongeriget Elleore, hvor ugens
ordinære møde holdes.
Programmet vil være
• ankomst til Veddelev
• overfart til Kongeriget Elleore
• rundvisning i Kongeriget
• Rotarymøde
• Frokost
• hygge og mulighed for badning
• overfart retur til Veddelev
Vi mødes på VEDDELEV HAVN på
Oceankajen se på kortet.
Husk at møde præcis. Færgeafgang
er kl. 11:34 !!!
Aftal samkørsel !!!
TILMELDING senest den 9 AUG
kl. 1200 på www.rotary.dk eller til
klubmesteren. (50509010)
Der bør medbringes
• fornuftigt tøj til udendørs ophold
• picnic-udstyr (tæppe, let
klapstol, kasket, etc.)
• drikkevarer til rejsen
• badetøj
I tilfælde af dårligt vejr
Frokost hos Præsidenten, Gartnerhaven 8, Kongens Lyngby kl. 13.00

Benyt dette link til krak:
www.krak.dk – indtast under kort – Veddelev
og 4000.
Se også http://elleore.diskos.dk/side.asp
Lotteriet blev vundet på nummer 44 af John
Pedersen. Det var en hel flaske Aalborg Export.
5 minutter inden slut.
Just Hartoft
Dækservietterne er nu på plads – vi blive anvendt fra næste møde i Virum Hallen.
Torsten Branth
Den nye guvernør har sendt brev ud om landsindsamling som en co-operation sammen med
Red Barnet. Torsten efterlyste metode til at
gribe det an i Virum område.
Henrik Ehlers
Meddelte at vores student er vel ankommet. Hun
er sød og imødekommende.
Henrik efterlyste en PC – helst bærbar men
stationær kan gøre det, hun kan låne medens hun
er her.
Hun bor indledningsvis hos familien Gunnersen.
Lasse – vores udsending rejser ud i den store
verden på lørdag.
Præsidenten.
Hilsen fra Jens Sø der fylder 50 år i dag. Præsidenten var på besøg med en buket blomster.
Hilsen fra Helge – det går fremad.
Flotte navneskilte i messing kan bestilles hos
sekretæren. Det er no-host – så vi betaler selv.
Intercitymøde den 11 SEP her i Virum. Det er
Ole Kværnø fra Forsvarsakademiet der kommer.
Husk også Intercitymøde den 7 SEP på Frilandsmusset med Guvernørbesøg.
Finn Rolf Jacobsen holder åbent hus på næste
mandag kl. 0900 – 1100. Husk der ikke er
Rotary møde om aften.
På gensyn i Veddelev på søndag – færgeafgang
kl. 1134. (se udsendte samt notits her).
Redaktion: Klubtjenesten.

6 ugebrev 2007

Kommende møder:
13 AUG Sommermøde på Elleore
14 AUG Mødet flyttet til søndag den 13.
21 AUG Byhistorisk samling – Lyngby
28 AUG Nationalbanken – Virum Hallen
04 SEP Mødet flyttet til torsdag den 7
07 SEP Guvernørbesøg – Frilandsmuseet
11 SEP Intercitymøde – Global war…….
18 SEP Præsentation af student og Henrik
Knutzon om Convention -tilbageblik.
25 SEP Høstfest
02 OKT Brancheforedrag
09 OKT Sølvsmede i Horsens v. direktør
Bent Knie-Andersen.
16 OKT Emne kommer.
23 OKT Generationsskiftet v. Kim Utzon
Ybæk.
30 OKT Årsmøde.
06 NOV Brancheforedrag – Henrik Ehlers.

Præsidenten Peder Jon Andersen

