
	

	

	

Generalforsamling	i	Ramme	Lomborg	Idrætsforening	den	28.	maj	2021	kl.	19.00	
I	Ramme	Hallen.		
19	deltager.	

Referat	

1. Valg	af	dirigent	og	referent.		
Jørgen	Bilgrav	blev	valgt	som	dirigent	og	Jørgen	Nielsen	som	referent.	
	
	

2. 	Bestyrelsens	beretning	herunder	udvalgsberetninger	
a)	Bestyrelsens	beretning.	Bilag	1.	
	
b)	Aktivitetsudvalgets	beretning.	Bilag	2.	
	
c)	Badmintonudvalgets	beretning.	
Formanden	for	badmintonudvalget	redegjorde	kort	for	aktiviteter	i	badmintonudvalget.	
	
d)	Fodboldudvalgets	beretning.	
Formanden	for	fodboldudvalget	redegjorde	for	aktiviteter	i	fodboldafdelingen	afdelingen,	hvor	
mange	aktiviteter	har	været	begrænset	på	grund	af	coransituationen.	
	
e)	Gymnastikudvalgets	beretning.	Bilag	3.	
	
f)	Håndboldudvalgets	beretning.		
Formanden	redegjorde	kort	for	aktiviteter	i	håndboldafdelingen,	herunder	et	påtænkt	samarbejde	
med	Klinkby	og	der	vil	være	seniorhåndbold	i	kommende	sæson.	
	
g)	IT-	og	Webudvalgets	beretning.		
Formanden	redegjorde	kort	for	aktiviteter	i	IT-	og	Webudvalget	herunder	fælles	hjemmeside	for	
foreninger	i	Ramme-Lomborg.	
	
	
	

3. Forelæggelse	af	det	reviderede	regnskab	til	godkendelse.	
Regnskabet	der	viste	et	overskud	på	225.000	kr.	blev	godkendt.	



	
	
	

4. Behandling	af	indkomne	forslag.	
Ingen.	
	
	

5. Valg	af	bestyrelsesmedlemmer	og	suppleanter	jævnfør	§13.	
Valg	af	2	medlemmer	til	bestyrelsen.	På	valg	er	Mads	Odgaard	og	Jørgen	Nielsen		
Valg	af	formand	for	fodboldudvalget.	På	valg	er	Lars	Kirkeby	
Valg	af	formand	for	håndboldudvalget.	På	valg	er	Anders	Brunkbjerg	Kristensen.	
Valg	af	formand	for	aktivitetsudvalg.	På	valg	er	Gerben	Hoornenborg.	
Rikke	Sandholm	og	Jørgen	Nielsen	blev	valgt	til	bestyrelsen	for	en	2årige	periode.	
Lars	Kirkeby	blev	valgt	for	en	2	årige	periode.	
Anders	Brunkbjerg	Kristensen	blev	valgt	for	en	2	årige	periode.	
Rikke	Sandholm	afløser	Gerben	Hornenborg	i	aktivitetsudvalget.	
	
	

6. Valg	af	2	suppleanter	til	bestyrelsen	for	en	1	årig	periode.	
Dan	Mortensen	som	1.	suppleant	og	Troels	Lange	som	2.	suppleant.	
	
	
	

7. Valg	af	revisor	og	revisorsuppleant	
Valg	af	revisor.	På	valg	er	Jens	Chr.	Nielsen	
Jens	Chr.	Nielsen	blev	valgt	for	en	2	årige	periode.	
	
	

8 Evt.		
Årets	RLIF’er	blev	Heidi	Damgaard	Kristensen	for	hendes	store	indsats	for	foreningens	medlemmer	i	
en	coranatid..Især	revy	samt	opfindsomhed	omkring	fitness	var	en	del	af	begrundelsen.		Der	blev	
uddelt	blomster,	diplom	og	gavecheck.	
	
 

 

 

Referent. Jørgen Nielsen 
Dirigent: Jørgen Bilgrav 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1 

RLIF	Beretning	2020	

	

! 2020	blev	et	år	i	Coronaens	tegn	
! Efter	generalforsamlingen	d.	21.	februar	gik	det	rigtig	stærkt.	
! Vi	troede	og	håbede,	at	vi	kunne	nå	at	afholde	gymnastikopvisningen	d.	13.	

marts			men	d.	11/3-2020	lukkede	DK	som	bekendt	ned.	Skoler,	foreninger,	
arbejdspladser	og	al	unødvendig	aktivitet	lukkede	ned	-	som	at	køre	mod	en	
mur	

! Der	har	været	mange	aflysninger	i	årets	løb	-	Frivillig	Dag,	Revy,	pladespil	og	
mange	andre	ting	

! Udendørs	aktiviteter	har	kunnet	gennemføres	med	restriktioner,	men	
indendørs	sæsonen	20/21	har	været	noget	amputeret	

! Vi	valgte	at	arrangere	et	cykelsponsorløb	hvor	bestyrelsen	og	et	par	trænere	
cyklede	en	time	på	strækningen	Alparken	-	Lomborg	Skole.	Det	gav	et	bidrag	
til	kassen	på	ca.	28.000,-	Tak	for	det	!	



! Sportsligt	har	det	været	et	fint	år,	trods	Corona	begrænsninger	-	der	er	blevet	
tilpasset	til	diverse	restriktioner	-	mere	om	det	under	udvalgsberetningerne.	

! Generelt	har	der	været	en	fantastisk	opbakning	fra	medlemmer	og	stor	
tilpasningsevne	fra	trænere	og	instruktører.	Vi	håber,	at	vi	går	mod	mere	
normale	tilstande,	og	at	I	alle	fortsat	vil	bakke	op	om	foreningen.	Takket	være	
opbakningen	fra	trænere,	medlemmer	og	sponsorer	er	økonomien	i	
foreningen	uskadt	af	situationen.	

! Vi	har	også	søgt	midler	fra	DGI´s	Coronapulje	og	fået	bevilget	2	portioner,	ialt	
ca.	60.000,-	-	en	god	hjælp.	

! Desuden	har	vi	fået	30.000,-	fra	Jysk	Energi´s	Coronapulje.	Tak	for	det	!	
! Som	nævnt,	har	sponsorerne	også	støttet	os	stort	set	uændret	både	

sponsorater,	som	kører	sammen	med	Ramme	Hallen,	og	trøjesponsorater	
m.m.	Trøjesponsoraterne	er	udvidet	til	seniorafdelingen	fra	iår	-	godt	for	
kontingentbetalingen.	

! Vi	arbejder	fortsat	på	at	få	etableret	et	nyt	lysanlæg	på	træningsbanen.	Det	
trækker	lidt	ud,	da	vi	stadig	har	ansøgninger	til	diverse	fonde,	som	ikke	er	
færdigbehandlet,	men	det	skal	nok	lykkes	og	det	bliver	godt.	

! Vi	har	fået	en	sponsortavle	sat	op	i	vindfanget,	som	en	del	af	sponsorplejen	
! Desuden	er	der	kommet	en	infotavle,	sponsoreret	af	FCM	Klubsamarbejdet,	

op	i	vindfanget.	
! Alt	i	alt	har	diverse	tiltag	gjort,	at	vi	kommer	ud	med	et	rigtig	fint	resultat	for	

2020	-	mere	om	det	ved	kassereren.	
! RLIF	ønsker	at	være	synlig	i	lokalsamfundet	og	har	også	støttet	starten	af	den	

nye	købmandsbutik	og	lægger	helt	naturligt	en	stor	del	af	vores	indkøb	i	
butikken.	

! Lotte	er	meget	involveret	i	opstart	af	en	ny	fælles	hjemmeside	for	Ramme	og	
Lomborg	-	det	vil	hun	sikkert	fortælle	mere	om	om	lidt.	

! Desuden	har	vi	en	ambition	om	at	arbejde	mere	sammen	med	skole	og	
børnehave	på	sigt.	

! Til	slut	vil	jeg	gerne	takke	alle	omkring	foreningen	for	opbakningen	og	
samarbejdet.	Tak	til	nogle	fantastiske	udvalg	og	en	ligeså	fantastisk	bestyrelse	
-	det	er	en	fornøjelse	at	stå	i	spidsen	for	-	TAK	SKAL	I	HA`	

	



b)	Aktivitetsudvalgets	beretning.	Bilag	2.	

Efter	sidste	års	GF	bestod	Aktivitetsudvalg	af	Vivi	Kjærgaard,	Mette	Sønderby,	Mette	Engelst,	Anne	Sophie	
Storgaard	Sig,	Lene	Brunkbjerg	Kristensen	og	Gerben	Hoornenborg.	
Anne	Sophie	og	Mette	Engelst	takkede	af	i	løbet	af	året	og	vi	fik	Søren	Wang	med	i	udvalget.	

Der	var	planlagt	Revy	til	oktober	2020	som	blev	udskudt	til	april	2021	og	igen	udskudt	til	oktober	2021	
Nu	regner	vi	med	det	lykkes!	
Så	kom	alle	hvis	i	kan	lide:	

• God	Revy	
• Godt	mad	
• God	musik	
• Gode	mennesker	
• Et	brag	af	en	fest	

Heidi	og	Vivi	og	en	flok	skuespillere	er	allerede	trukket	i	arbejdstøjet	igen	og	I	kan	regne	med	at	det	bliver	
sjovt	og	anderledes…	

Og	så	håber	vi	at	der	efter	sommerferie	igen	kommer	gang	i	Klub	Ramme.	
Klub	Ramme,	3	fredag	eftermiddage	i	efteråret	og	3	i	foråret	hvor	Ramme	Hallen	e	åben	efter	skoletiden.	
Der	er	mulighed	for	at	blive	underholdt	med	kreative	aktiviteter,	men	det	er	også	muligt	for	børnene	at	
lege	fri	leg	i	Hallen	og	underholde	sig	selv.	Aktiviteterne	er	fra	14:00-16:00	for	alle	børn	fra	i	skolealderen	
og	det	er	gratis	at	deltage.	
Udover	Mette	Sønderby,	Vivi	og	Lene	fra	udvalget,	er	der	forstærkning	fra	forældre	til	Klub	Ramme.	

Pladespil:	
Vi	nåede	at	afholde	et	enkelt	i	starten	af	marts.	Også	her	er	der	et	selvstændig	udvalg,	under	ledelse	af	Mie,	
Dan	og	Per	der	står	for	dette.	Der	møder	mange	folk	op	fra	nært	og	fjernet	og	bliver	tjent	en	del	penge	til	
foreningen.	
Også	her	er	der	hver	gang	en	stor	flok	frivillige	i	gang.	

Som	mulige	aktiviteter	i	fremtiden	kan	nævnes:	

• Klub	Ramme	–	forhåbentlig	efter	sommerferie	igen	
• Børnebanko	–	har	der	tidligere	været	afholdt,	var	en	succes	
• Pladespil,	når	der	nu	bliver	lukket	op	igen	
• Velkommen	hjem	fest	for	elever	der	vender	tilbage	fra	efterskole	og	deres	kammerater	fra	9.	og	10.	

klasse.	Her	vil	vi	byde	dem	hjem	til	foreningen	igen	og	vise	dem	hvilke	muligheder	der	er	i	
foreningen,	enten	som	deltager	eller	frivillig	til	forskellige	aktiviteter.	

Og	som	nævnt	tidligere:	
I	oktober	bliver	der	igen	holdt	Revy.	
Og	I	kan	godt	sætte	X	ved	den	2.	oktober,	ja	endda	ved	den	første	lørdag	i	oktober	de	næste	10	år.	Tanken	
er,	at	der	vil	være	Revy	hvert	andet	år	og	Dilettant	eller	en	anden	fest	i	mellemliggende	år.	
	



Til	sidst	skal	der	lyde	en	stor	tak	til	medlemmerne	af	aktivitetsudvalg,	klub	Ramme	udvælg,	Pladespil	
udvalg,	men	også	alle	frivillige	og	forældre	for	deres	hjælp	i	løbet	af	året.	
Jeg	takker	af	for	denne	gang,	men	hvis	alt	går	som	vi	regner	med,	bliver	jeg	afløst	af	Rikke	Sandholm	og	det	
er	vi	helt	trygge	ved.	

Også	stor	tak	til	bestyrelsen	for	en	god	og	hyggelig	tid!	

	
e)	Gymnastikudvalgets	beretning.	Bilag	3.	

Gymnastikudvalgets beretning 2020.  

 
• Vi har haft et par udfordrende sæsoner, hvor corona har været overskriften. Det har 

givet os mange nye retningslinjer at følge, og desværre lange perioder uden gymnastik. 
Gymnastikudvalget har kæmpet en brav kamp, for at få restriktionerne gjort ”spiselige” 
for både gymnaster og instruktører – og vi har brugt mange timer på at udarbejde 
instrukser, der skulle gøre det så nemt som muligt.  
 

• Vi har i denne sæson haft 213 medlemmer fordel over 8 hold. Holdene er blevet ledet 
af i alt 44 instruktører og ungledere.  
 

• Nytåret startede ud med en Nytårs-challenge som Heidi Kristensen stod for. Her blev 
der talt skridt og man kunne blive vejet på vores vægt. En challenge varede en måned – 
og der kørte i alt 3. Det var en god måde at være sammen hver for sig – og komme ud 
og få sig rørt mens alt andet var lukket ned.  
 

• På mor/ far barn holdet var der 18 friske børn og deres forældre. Til at lede holdet var 
der 2 instruktører og 3 ungledere. Holdet rykkede til at træne om mandagen, for at 
gøre plads til efterskolen i hallen tirsdag. Dette holder vi ved i kommende sæson.  
 

• Turbofræserne talte i år 20 børn, 3 instruktører og 3 ungledere. Der er fart over feltet 
når de alle er samlet i gymnastiksalen ved børnehaven – og instruktører og ungledere 
har nok at se til. Godt gået. 
 

• Vi har desværre ikke haft et rytmehold i år, pga. mangel på instruktør. 
 

• Gazellerne (0.-3. kl.) blev specielt udfordret af corona og forsamlingsforbuddet. Der 
måtte højst være samlet 50 personer, og det resulterede desværre i at vi måtte sætte et 
max antal gymnaster på holdet. Dermed måtte vi desværre afvise flere børn i døren – 
da der ikke var flere pladser på holdet. Så ærgerligt at vi ikke i år havde mulighed for at 
køre vores altid store springhold som vi plejer. Der var plads til 37 gymnaster og dertil 



var der 19 instruktører og ungledere. Unglederne måtte vi dele op i to hold, så de kun 
hjalp til hver 2. gang – på den måde var der plads til flere børn på holdet.  
 

• Antiloperne (4.-8. kl.) mødte samme problem med forsamlingsforbuddet, også her 
måtte vi afvise nogle. Dette hold bestod af 41 gymnaster og 9 instruktører.  
Begge hold har haft stramme restriktioner at følge, med afspritning mellem 
springstationerne og afslutningsvis afspritning af redskaberne. Det har desværre taget 
lidt tid fra springene – men det er gået fint, og både gymnaster og instruktører har 
klaret det super flot.  
 

• Birthes herre tæller i år 22 stk., som trofast mødes om mandagen og følger Birthes trin. 
Også her har coronaen udfordret – og aflyst flere træninger. Birthe har dog fået 
udendørs træning sat i værk, og dermed kunne herrerne træner sammen efter nytår – 
på trods af de stramme restriktioner.  
 

• Styrke/ Kondition holdet har haft 13 damer og 2 instruktører. De har mødtes i Ramme 
hallen om tirsdagen, og lavet en blanding af gymnastik og fitness. Også de har trænet 
udendørs efter nytår, da alle indendørs aktiviteter i foreningen ellers var lukket ned 
pga. restriktioner.  
 

• Fitness holdet er en stor succes, og har været det lige siden det blev oprettet. Her er 
der en blanding af mænd og damer – og holdet har 40 gymnaster. Der er 2 instruktører 
der leder holdet. Holdet træner onsdag i Ramme hallen, og derudover er der et 
lørdagshold som også træner i Ramme hallen.  
Heidi Kristensen leder desuden et fitness hold der træner udendørs, og i et forløb der 
varer indtil sommerferien. Her er god opbakning med 30 deltagere.  
 

• Yoga har vi kørt i 2 sæsoner, og der er god opbakning. Der er 22 deltagere, som Lise 
Pedersen leder. De træner i festlokalet – hvor pladsen snart er for trang.  
 

• Aktiv onsdag har jo deres eget udvalg, men også her må det siges at corona har gjort sit 
indtog. Der har desværre ikke været mange aktiviteter i gang, for at passe på hinanden 
i denne tid. 
 

• Vi har desværre måtte aflyse opvisningen i 2 sæsoner nu. Det gør ondt, da det er det 
alle gymnaster, instruktører og pårørende ser frem til. Vi ved hvor vigtigt en afslutning 
det er på sæsonen, men vi er også ansvarlige for at hjælpe med at mindske smitten. Vi 
glæder os meget til vi igen kan samles til gymnastikopvisning – og til at se alle 
gymnasterne give den gas på gulvet. Det bliver stort når vi igen kan det! 
 

• Vi arbejder på højtryk for at finde instruktører til den kommende sæson, så det kan 
give ændringer i træningsdagene – men det kommer der mere information om. Vi 
forsøger altid at have tilbud til alle, og derfor arbejder vi på at oprette et ”ungt 



herrehold”, da der har været efterspørgsel på det. Vi afventer om der er nok der er 
interesserede i at deltage, før vi opretter det. Man kan kontakte Lotte hvis man synes 
det lyder spændende.  
 

• Vi nyder at træne på Lomborg efterskole – og vi er meget glade for det gode 
samarbejde vi har. Både gymnaster og instruktører har glæde af de super gode 
faciliteter der er – og vi har børn der kommer fra hele kommunen for at træne hos os. 
Det er i høj grad pga. vores dygtige instruktører, men det er selvfølgelig også pga. de 
gode springfaciliteter.  
 

• Mange af vores hold træner her i Ramme Hallen – og der er altid styr på tingene, så det 
er nemt at gennemføre sin træning. Tak for samarbejdet til hallen og personalet, for de 
gode faciliteter og lokaler til både træninger og andre sociale arrangementer.  
 

• Vi havde sidste år 4 instruktører der gennemførte SpringSikker uddannelsen, det er vi 
stolte over – og vi er stolte over at kunne kalde os en SpringSikker Forening.   
 

• En stor tak til gymnastikudvalget - Lotte, Heidi og Christina, som altid er klar på de 
opgaver der kommer. I står altid klar til at hjælpe, og komme med gode ideer og nye 
inputs – det må siges at være et udvalg der ser muligheder frem for begrænsninger.  
 

• Tak til alle frivillige der gennem sæsonen hjælper til, både som instruktører – men også 
til de sociale arrangementer, hvor opgaverne er mange. Uden jer var der ingen 
forening.   

	
	
	

	

	


