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Referat fra klubaften den 21. september 2016 
 
Dato:                    Onsdag d. 21.09.16. - kl. 18,30. 
Sted:                    Ry Hallerne. 
Gæster:               Benny Husted, Carsten Pedersen, Toke Siggaard.                     Forhåndsafbud:   
Gunnar Kofod, Knud Martin Kjeldsen, Jan Bjerregaard, Jan Bardino, Finn Andersen, Steen 
Møller Jensen, Tommy Danielsson, Kim Vestergaard, Jens Jørn Kristensen 
For sent afbud:    Mark Damm 
 
Referent: Morten Lyngsø. 
 
1. Velkomst, sang og spisning. Igen lækker mad: Herregårdsbøf m. diverse tilbehør og kaffe 

med friskbagt kage. 
 

2. Besøg ag SSP-konsulent ved Skanderborg Kommune Benny Husted. Benny Husted blev 
ansat som SSP konsulent i Ry Kommune tilbage i2005, herefter i Skanderborg Kommune fra 
2007. Benny har en uddannelse som lærer Benny Husted, derefter mange efteruddannelser 
inden for sit speciale og som gør at han har en meget stor ekspertise inden for sit fag. Han 
gav os et spændende indlæg og indkik i en SSP verden, som ikke mange af os var klar over 
eksisterede. Helt utroligt hvad de 3 SSP medarbejder i Skanderborg Kommune er involveret i, 
både som brandslukker her og nu med problemfyldte børn/unge og med forebyggelse på den 
lange bane. Benny er meget optaget af de sociale arv blandt børn/unge og har på det 
seneste været med til at lave ungeprofil-undersøgelser. Alt i alt blev det et flot indlæg fra en 
meget dygtig og kompetent fagmand.  

 
 

 
3. 3 minutter ved Morten Lyngsø. Blev udskudt til næste 

møde 
 
4. Nyt fra præsidenten. Bent fortalte om deltagelsen i første 

zonemøde for P/VP i denne sæson. 
 
5. Optagelse af to nye medlemmer.  Carsten Pedersen og 

Toke Siggaard blev med skål og klap optaget i klubben, så 
vi nu er oppe på 26 medlemmer. 

 

6. Eventuelt. På en opfordring fra klubmedlem Karl-Erik Jørgensen om, at vi i LIONS Ry giver 
en støtte på ca. kr. 7000,00 til transport/opstilling af et nyt kunstværk/statue på Ry By Torv 
blev enstemmig vedtaget af fremmødte forsamling. Flere og nærmere oplysning om 
kunstværket følger snarest, dels fra Ry City og dels internt via nyhedsmail i klubben.                                                                                                                                      
Emil Larsen fortalte kort om sit besøg hos Gunnar Kofod medbringende vores buket/gavekort. 

 
7. Næste møde onsdag den 5. oktober 2016. Egen-aften med bl.a. udvalgsarbejde og 

optagelse af nyt medlem - Torben Lundgaard Mikkelsen. 
 


