Hermed følger referat af møde afholdt den 14 jan. 2020 i SAS klubben!

Tilstede: Broder Tom,Erik, Kjeld, Bjarne, Niels, Søren, Rolf og Steen.
Afbud fra Broder Bo og John.

Mødet startede som vanligt kl. 16 30, men flere brødre var mødt op i god tid, så der kunne
indtages et par kølige , humlebefængte genstande inden mødet gik i gang.
Dog indtraf der et problem, idet der var opstået mangel på ( tør man sige det) ,
alkoholfrie øldrikke, men de få brødre der var indblandet, klarede sig helskindet igennem!
Broder Tom ringede mødet ind og betaling for mødedeltagelse, blev foretaget. Broder Bjarne
meddelte, at broder Lunde havde ønsket at give en omgang til de tørstige ganer , hvilket blev
modtaget med stor glæde.
Osloturen var på dagsordenen og blev udskudt til sep. Måned pga. forventede mange afbud og det
ville også give plads til at forberede sig på de uhyrlige humlepriser deroppe. Arrangementet skal
ske med Broder Rolf, Kjeld og DFDS velsignelse. Broder Bjarne redegjorde derefter for Broder
Lundes tilstand og det var sørgeligt at høre.
Han skulle indlægges på Hospice og vi blev enige om, at sende en buket blomster , som
Bjarne ville ordne. Det blev besluttet , at den skulle sendes til Varanen i stedet for og med
ordene, ” vi tænker på dig. ” Derefter underskrev vi alle på et kort med vores initialer!

Pernilleturen blev dernæst omtalt og løber af stabelen den 11 feb. Til en pris af
125,- pr. deltager og tilmelding senest 6 feb.
Broder Erik meldte ud om div. Love og vedtægter som skulle behandles på sommerens
generalforsamling, men skulle gennemlæses og diskuteres på vort næste møde. Fyldige
papirer om love og vedtægter , forretningsordener osv. blev uddelt , for lidt hjemmearbejde/
hjemmelæsning, tager brødrene ikke skade af.
Efter en kort aftrædelsespause, blev referatet fra julefrokosten oplæst af Broder Bjarne
efterfulgt af klapsalver!
Han redegjorde derefter for den kommende udflugt til Ringsted Radiomuseum med en
grundig vejledning og et OK fra alle!
På foranledning af formanden blev der efterlyst gode vits og historier .
Broder Søren brillerede med en saftig pommesfrites/ netundertrøje fortælling. Dernæst
skulle der synges og Broder Kjeld og Bjarne lovede, at De til fremtidige møder, ville sørge
for at kopiere nogle gode vers til fremtidige afsyngelser!
Vi sang dernæst ”På Øresunds blå” ,hvor vi selvfølgelig tænkte på Broder Lunde.
Mødet blev sluttet af og vi gik til bordet, hvor der stod grillet svinekotelet på menuen og et
beløb på 368,- blev samlet lagt i kasse 40.
Efterskrift: At der kun skulle gå 4 dage fra vores møde, til den den sørgelige besked
indløb, at Broder Lunde måtte opgive kampen mod kræften, gør kun, at glæden ved at have kendt
ham, hans historier, sang-iver osv. vil styrke mindet om ham.
Hilsen Broder Steen

