
	

	

Generalforsamling	i	Ramme	Lomborg	Idrætsforening	den	23.	februar	2018	kl.	19.00	
I	Ramme	Hallen.		(31	fremmødte)	

	

Referat	
	

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

2. Bestyrelsens	beretning,	herunder	evt.	udvalgsberetninger.	
a)	Bestyrelsens	beretning.	
Bilag	1	
b)	Aktivitetsudvalgets	beretning.	
Bilag	2.	
c)	Badmintonudvalgets	beretning.	
Bilag	3.	
d)	Fodboldudvalgets	beretning.	
Bilag	4.	
e)	Gymnastikudvalgets	beretning.	
Bilag	5.	
f)	Håndboldudvalgets	beretning.	
Bilag	6.	
	
Bestyrelsen	og	udvalgenes	beretninger	blev	godkendt.	
	
	

3. Forelæggelse	af	det	reviderede	regnskab	til	godkendelse.	
Regnskabet	der	viste	et	overskud	på	13.812	kr.	blev	godkendt.	
	
	
	

4. Behandling	af	indkomne	forslag.	
Ingen.	
	
	

5. Valg	af	bestyrelsesmedlemmer	og	suppleanter	jævnfør	§13.	
Valg	af	medlem	til	bestyrelsen.	På	valg	er	Arne	Bech	Poulsen.		Modtager	genvalg.	
Valg	af	formand	for	gymnastikudvalget.	På	valg	er	Lotte	Mikkelsen.		Modtager	genvalg	



Valg	af	formand	for	badmintonudvalget.		På	valg	er	Marianne	Agger.	Modtager	ikke	genvalg.	
	
Arne	Bech	Poulsen	blev	valgt	som	medlem	til	bestyrelsen	for	en	2	årig	periode.	
Lotte	Mikkelsen	blev	valgt	som	formand	for	gymnastikudvalget	for	en	2	årig	periode.	
Ruben	Fjord	Bredholt	blev	valgt	som	formand	for	badmintonudvalget	for	en	2	årig	periode.	
	
	

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

7. Valg	af	revisor	og	revisorsuppleant	
Valg	af	revisor.	På	valg	er	Jens	Ole	Madsen.	Modtager	genvalg.	
Jens	Ole	Madsen	blev	valgt	for	en	2	årig	periode.	
Mie	Mikkelsen	blev	valgt	som	revisorsuppleant.	
	
	

8. Evt.	
Karl	Anders	Kvist	fra	Jysk	Energi	overrakte	en	check	på	10.000	kr.	til	etablering	af	stadionlys.	
I	anledning	af	foreningens	10	års	jubilæum	i	2018	blev	udnævnt	2	æresmedlemmer.	
Bodil	Jensen	fra	Lomborg	(bilag	7)	og	Birthe	Lange	fra	Ramme	(bilag	8).	
Til	årets	RLIF’er	blev	udnævnt	Lotte	Mikkelsen,	der	er	formand	for	gymnastikudvalget.	(bilag	9).	
	
	
	

	

Jørgen	Bilgrav																			Jørgen	Nielsen	
Dirigent	 																		Referent	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Bilag	1.	Bestyrelsens	beretning.	
Vi	har	i	årets	løb	haft	et	par	dødsfald	i	vores	forening,	som	har	gjort	stort	indtryk	på	rigtig	mange.	

Christoffer	Dalgaard	og	Nikolaj	Sejbjerg	afgik	ved	døden	i	en	tragisk	trafikulykke	d.	23.	juni	2017.	
De	var	begge	kendt	i	foreningen,	som	et	par	herlige	unge	mennesker	og	stod	foran	det	der	kunne	
have	blevet	et	fantastisk	liv	

Preben	Dalgaard	afgik	ved	døden	d.	28.	november	2017.	Preben	har	lagt	mange	timer	i	
foreningen,	både	som	gymnastikleder,	håndboldtræner	og	-dommer.	Mange	af	os	husker	ham	
også	som	teknik-	og	lydmand	ved	revy	og	dilettant.	

De	vil	alle	3	blive	savnet	og	naturligvis	allermest	af	deres	familier.	

Æret	være	Christoffer,	Nikolaj	og	Prebens	minde.	
2017	blev	endnu	et	spændende	år	med	mange	spændende	aktiviteter	i	RLIF	
Nævnt	i	flæng	f.eks.100	års	jubilæum,	MGP,	Open	by	Day,	Rigtige	Mænd,	hjemmestævne,	pladespil	og	en	
hel	masse	sportsaktiviteter,	som	trods	alt	er	hovednerven	i	foreningen.	
Udvalgsformændene	kommer	garanteret	ind	på	de	forskellige	ting	senere.	

Vi	har	trukket	rigtig	store	veksler	på	de	frivillige	hjælpere	i	årets	løb,	og	derfor	har	vi	igen	i	år	inviteret	til	en	
"Frivillig	Dag"	i	lighed	med	sidste	år	-	ca.	90	er	der	inviteret	-	håber	vi	har	ramt	alle......	

Jeg	synes,	det	var	en	rigtig	god	dag	sidste	år,	hvor	omkring	50	havde	taget	mod	invitationen.	Vi	spillede	
bowls,	hørte	foredrag	af	en	redningsmand	fra	Redningstationen	i	Hvide	Sande	og	havde	nogle	timers	
hyggeligt	samvær	med	lidt	go	mad	og	drikke.	

Jeg	vil	benytte	lejligheden	til	at	sige	tak	til	alle	frivillige	i	klubben	-	I	er	en	kæmpe	stor	del	af	klubbens	DNA	
og	totalt	uundværlige.	

Tilbageblik:	
-	100	års	jubilæum	med	FCM-AaB	kamp,	foredrag	v.	Kristian	Bach	Bak,	autografskrivning,	jubilæumsfest/-
spisning	m.	superligatruppen	og	enkelte	af	vore	sponsorer.	

Alt	i	alt	en	god	dag,	som	kun	lykkedes	med	hjælp	fra	en	masse	frivillige,	inklusive	en	flok	fra	Klinkby,	hvilket	
skal	betales	tilbage	d.	26/5,	hvor	Klinkby	Boldklub	holder	jubilæumsarrangement	
-	Rigtige	Mænd/	Tab	og	Vind	i	samarbejde	med	FCM	med	35	friske	mænd,	hvilket	har	medført,	at	vi	nu	
starter	"Bare	Damer"	med	over	80	deltagere	og	et	nyt	hold	"Rigtige	Mænd"	med	ca.	20	deltagere.	

-	Vi	har	helt	bevidst	været	en	del	i	medierne	med	diverse	aktiviteter.	Både	TV	MidtVest,Folkebladet,	
Lokalavisen	og	ikke	mindst	Facebook.	

-	2017	blev	også	året	hvor	klubhuset	i	Lomborg	måtte	lade	livet.	Vi	har	prøvet	at	sælge	grunden,	men	uden	
held.	



Vi	har	søgt	kommunen	om	tilskud	til	udendørs	brug	af	2	omklædningsrum	mere	i	Ramme	Hallen,	også	uden	
held.	

-	Pt.	er	Elmer	og	Steen	i	gang	med	at	lave	opbevaringsfaciliteter	til	trøjer,	træningsrekvisitter	m.m.	i	det	
gamle	omkl.rum.	Det	ser	rigtig	godt	ud	og	kan	forhåbentlig	være	med	til	at	holde	lidt	bedre	orden	på	bolde,	
trøjer	m.m.	

-	Der	er	opsat	nyt	lys	på	7-mands	træningsbanen	med	god	hjælp	fra	Jysk	Energi	og	Lomborg	El.	Jysk	Energi	
ydede	et	tilskud	på	kr.	10.000,-	til	projektet.	

-	Der	er	også	kommet	nyt	lys	på	P-Pladsen,	som	vi	dog	ikke	har	betalt	til,	men	er	vældig	tilfredse	med,	da	
det	både	betyder	noget	for	sikkerheden,	men	naturligvis	også	gør	området	mere	indbydende,	især	på	de	
mørke	vinteraftener.	

-	Vi	har	i	årets	løb	sagt	tak	for	samarbejdet	til	Søren	Peter	Bech,	som	halinspektør	i	Ramme	Hallen	og	budt	
velkommen	til	Klaus	Pedersen.	Vi	ser	frem	til	samarbejdet	med	Klaus	og	siger	endnu	en	gang	tak	til	Søren	
Peter	for	over	30	års	indsats	på	den	front.	

Sportsligt:	
-	Herrehåndbolden	"døde"	desværre	ved	starten	på	indeværende	sæson,	men	heldigvis	gav	det	så	plads	til	
at	"Rigtige	Mænd"	kunne	være	i	hallen	onsdag	aften.	Her	mødes	10-15	mænd	og	får	pulsen	op.	Birthe	
Lange	har	overtaget	opvarmningen,	hun	har	jo	også	kun	et	par	hold	i	forvejen.	

-	Fodbolden	har	trange	kår	på	herresenior	siden,	hvor	det	kniber	lidt	med	tilgangen.	Det	nye	trænerteam	
hedder	Stuff,	Erik	Nielsen	og	Casper	Poulsen.	Spændende	hvad	de	kan	drive	det	til.	Ellers	pæn	gang	i	både	
dame-	og	ungdomshold.	Mere	om	det	ved	Lars	Kirkeby	

-	Gymnastikafdelingen	med	Lotte	i	spidsen	har	haft	rigtig	travlt,	dels	med	gymnastikken,	men	også	med	at	
få	foreningen	certificeret	som	Springsikker	Forening-	et	kæmpe	arbejde,	mere	om	det	ved	Lotte.	

-	Badminton	har	også	pæn	gang	i	den	med	gode	aktiviteter	for	de	helt	unge,	som	tilmed	har	fået	nye	
spilletrøjer	til	brug	ved	stævner	:)	Marianne	vil	sikkert	fortælle	lidt	om	det	senere.	

Vi	har	lavet	aftale	med	et	par	unge	mennesker,	som	har	udviklet	en	ny	App	("Min	Forening"),	som	skal	
bruges	til	at	kommunikere	med	vore	medlemmer,	så	alle	kan	se	hvad	der	sker	i	foreningen.	Vi	forventer	at	
tage	den	i	brug	det	kommende	år.	

Ja,	og	så	har	vi	jo	netop	fået	et	hold	DM-vindere	i	indendørs	fodbold	for	55+		:)		

	

	

-	Aktivitetsudvalget	har	også	haft	travlt	med	Gerben	som	ny	formand	-	100	års	jubilæum,	Klub	Ramme,	
Hawaiifest	på	vej	m.m.		2018	er	revyår,	så	det	ser	vi	frem	til.	

-	Pladespil	er	stadig	en	rigtig	go	aktivitet,	som	vi	nødigt	ville	undvære.	Det	bidrager	med	godt	40.000,-	til	
regnskabet	-	tak	for	det	til	Dan,	Per	og	alle	de	andre	frivillige	omkring	pladespillet.	



Tak	til	vore	sponsorer,	som	bidrager	med	ca.	1/4	af	foreningens	omsætning.	Dem	kan	vi	ikke	undvære	

En	anden	1/4-del	kommer	fra	kommunen.	Det	er	mange	penge,	men	jeg	tror	på	pengene	er	givet	godt	ud,	
når	man	ser	på,	hvad	det	genererer	af	aktiviteter,	det	ville	man	ikke	komme	langt	med,	hvis	kommunen	selv	
skulle	holde	idrætslivet	i	gang.	Troels	Lange	og	jeg	har	netop	haft	møde	med	kommunen	og	indvilget	i	at	
være	med	til	at	udtænke	en	mere	enkelt	måde	at	yde	tilskud	til	haller	og	foreninger	i	lokalsamfundene.		

Det	har	altsammen	bidraget	til	at	vi	kommer	med	et	lille	overskud	i	år,	meget	mere	om	det	ved	kassereren.	

Tak	til	Ramme	Hallen	for	et	fortrinligt	samarbejde	og	nogle	gode	faciliteter.	

Til	slut	vil	jeg	sige	tak	for	den	store	opbakning,	jeg	synes	der	er	til	foreningen.	

Endnu	en	gang	tak	til	alle	frivillige,	trænere,	ledere	og	hvem	der	ellers	har	hjulpet	til....	Tak	til	alle	vi	
arbejder	sammen	med	på	den	ene	eller	den	anden	måde.	

Tak	til	bestyrelse	og	udvalg	for	indsatsen,	hvilket	gør	det	sjovt	at	være	formand	-	jeg	er	stolt	af	jer.		

Bilag	2.	Aktivitetsudvalgets	beretning.	
Aktivitetsudvalg	består	af	Vivi	Kjærgaard,	Per	Jepsen,	Steffen	Kristensen,	Svend-Erik	Bjerg	og	Gerben	
Hoornenborg.	

Første	aktivitet	efter	GF	var	jubilæumsfesten.	Til	dette	formål	fik	aktivitetsudvalget	hjælp	af	Hanne	Jensen	
og	Rikke	Sandholm.	Selvom	vi	havde	håbet	på	lidt	flere	deltagere	til	spisning	og	fest,	havde	dem	der	mødt	
op	en	hyggelig	fest.	Tidspunktet	på	dagen	var	måske	lidt	skyld	i,	at	der	ikke	var	flere	med,	men	her	var	vi	
bundet	af	ønsker/krav	fra	FCM.	En	stor	tak	til	alle	frivillige	der	hjalp	i	løbet	af	dagen.	

I	juni	måned	afholdt	vi	også	en	”Gåtur”	fra	Ramme	til	Lomborg.	Undervejs	var	der	sjove	udfordringer	og	vi	
sluttede	af	med	grill	fest	ved	Lomborg	børnehave.	

Fredagssjov	blev	afholdt	2	gange	i	efterårssæsonen.	Den	anden	gang	var	i	forbindelse	med	Haloween.	
Børnene	gik	igennem	Lomborg	for	at	samle	sammen	på	bogstaver	til	at	danne	et	ord.	Undervejs	mødte	de	
en	ligvogn	i	en	mørk	lade,	hvor	der	var	musik	i	bedste	gyserfilmstil.	Der	skulle	også	graves	et	bogstav	frem	i	
sandet,	hvor	der	dukkede	kyllingehoveder	og	–ben	op.		Næste	fredagssjov	blev	afholdt	i	januar,	som	
”Natminton”	i	samarbejde	med	badmintonudvalget.	Der	var	mange	børn	der	mødte	op	for	at	spille	
badminton	i	en	mørklagt	hal	med	selvlysende	baner	og	bolde.	
	Næste	fredagssjov	arrangement	skulle	så	være	MGP,	men	da	det	falder	i	vinterferien,	er	det	udskudt	til	
den	23.	marts	og	afholdes	som	Hawaii	fest.	

Juniorklub	har	haft	ca.	10	gange	i	efterårssæsonen	og	er	lige	nu	i	gang	med	forårssæsonen.	Der	er	mellem	
15	og	40	børn	der	møder	op	i	klublokale	og	hallen	fredag	eftermiddag	efter	skole,	for	at	hygge	sig.	Det	er	
Svend-Erik	der	står	for	juniorklubben	og	han	kan	godt	bruge	lidt	hjælp	fra	forældre	til	at	hygge	om	børnene	
eller	bage	en	kage	en	gang	i	mellem.	

Aktivitetsudvalget	var	også	med	til	borgermøde	omkring	byfornyelse	og	stod	for	forplejning	til	mødet,	på	
denne	måde	kunne	der	tjenes	lidt	penge	til	foreningen.	

Vivi,	med	hjælp	fra	Signe	Sværke,	har	stået	for	indkøb	af	legesager,	bl.a.	køkken,	til	legehjørnet.	



Og	så	fandt	jeg	ud	af,	da	jeg	skulle	skrive	denne	beretning,	og	var	ved	at	kigge	på	den,	Stuff	lavede	sidste	år,	
at	pladespil	også	hører	hjemme	under	aktivitetsudvalget.	Det	havde	jeg	ikke	fundet	ud	af	før,	Dan	og	Per	
har	lavet	det	store	arbejde	som	tovholdere,	hjulpet	af	en	stor	flok	frivillige.	De	har	tjent	en	hulens	masse	
penge	til	foreningen,	så	jeg	tror,	det	er	bedst	at	vi	ikke	laver	om	på	noget,	der	kører	godt.	Vi	lader	være	
med	at	blande	os,	så	kan	de	fortsætte	deres	gode	arbejde.	

Så	vil	jeg	gerne	gøre	lidt	reklame	allerede	nu,	for	Revy	2018,	som	afholdes	den	6.	oktober.	Mariane	
Yderstræde	er	allerede	i	fuld	gang	med	at	skrive,	men	modtager	gerne	flere	ideer.	Så	kontakt	hende,	hvis	
du	har	noget,	som	kan	bruges.	

Til	sidst	vil	jeg	gerne	takke	Vivi,	Per,	Steffen	og	Svend-Erik,	men	også	alle	frivillige	og	forældre	for	deres	
hjælp	i	løbet	af	året.	

Bilag	3	Badmintonudvalgets	beretning	
Motionist-badminton:	
Det	kører	som	det	altid	har	gjort	og	kører	godt.	Det	er	lidt	flere	baner	i	brug	i	år.	
Vi	holder	fast	i	samme	træningstider,	de	samme	dage	både	i	Lomborg	og	i	Ramme	til	næste	år.	
Børneholdet:	
Der	er	også	fremgang.	Vi	er	21	spillere	på	holdet,	de	er	gode	til	at	møde	op,	så	det	giver	udfordringer	mht	
pladsen	i	hallen,	men	det	løser	vi	ved,	at	lave	2	hold	til	næste	år.	En	lige	efter	skole	og	en	samme	tid	som	
nu.	Vi	har	også	træner	på	plads	2	trænere	til	hvert	hold,	men	der	er	plads	til	flere,	hvis	I	hører	om	en	eller	
flere	der	har	lyst	-	vi	kan	ikke	blive	for	mange.	
I	år	har	vi	også	forsøgt	med	et	samarbejde	med	Bøvling,	Thorsminde,	Sdr.	Nissum,	Ulfborg	og	Vemb,	hvor	vi	
er	startet	op	med	at	arrangere	monradstævner	på	skift,	vi	lagde	ud	og	havde	hjemmestævne	sidst	i	
oktober.	Det	var	godt.	Og	vi	stillede	selv	op	med	halvdelen	af	deltagerne.	
Det	har	nu	været	typisk	for	stævnerne,	at	vi	har	været	mange	afsted.	Der	har	været	super	opbakning	fra	
spillerne	og	deres	forældre,	fedt.	
Vi	skal	have	evalueringsmøde	sidst	på	sæsonen,	men	jeg	håber	meget	på	det	fortsætter.	
Så	har	vi	også	haft	et	natminton-arrangement	i	samarbejde	med	aktivitetsudvalget	og	DGI	for	0.	kl	og	
opefter.	Det	var	rigtig	godt	besøgt	med	godt	60	børn.	
Det	var	anderledes	men	sjovt	at	spille	i	mørke	(kun	med	UV	lys,	og	banerne	tapet	op	med	selvlysende	tape).	
Tilsidst	skal	der	lyde	en	tak	til	udvalget	og	trænerne	for	deres	fantastiske	arbejde	i	år.	Dejligt	at	I	engagerer	
jer	så	meNget.	

Bilag	4.	Fodboldudvalgets	beretning.	
Ungdom:	Hold	med	de	fleste	årgange.	Vi	har	hjælp	fra	en	hel	del	unge	trænere,	er	der	flere	der	har	lyst	er	
de	meget	velkomne.	
Hjemmestævne	med	godt	vejr.	Mange	glade	børn,	forældre	og	bedsteforældre.	
Den	årlige	deltagelse	i	Ramsing	cup.	
Bustur	til	superliga	fodbold	i	FCM.	
Senior:	Damer	har	været	et	succes	år	med	2	hold	styret	af	Søren	Mortensen.	
Herrer:	Året	hvor	vi	var	nødt	til	at	gå	fra	3	til	2	hold,	som	pt.	spiller	serie	4	og	6.	Stuff	fortsætter	med	hjælp	
fra	Erik	Nielsen	og	BP.	
Og	vi	har	Elmers	oldboys.	



Nyt	tiltag	fra	FC	Midtjylland,	projekt	tab	og	vind,	rigtige	mænd	med	35	deltagere	godt	gået,	nu	er	der	så	
baghjul	fra	bare	damer	med	82	tilmeldte,	det	er	svært	at	få	armene	ned.	
Årets	kamp	i	forbindelse	med	100	års	jubilæet:	Træningskamp	mellem	FCM	og	AAB	på	Ramme	stadion,	der	
trods	diverse	udfordringer	især	omkring	banen,	blev	det	en	stor	dag.	
Stor	tak	til	alle	trænere,	samt	dem	der	giver	en	hånd	med,	uden	jer	ingen	fodbold	i	RLK.	
	

Bilag	5.	Gymnastikudvalgets	beretning.	

• Vi	har	haft	en	fantastisk	spændende	og	en	hård	sæson	i	gymnastik	udvalget.		
	

• Vi	har	i	denne	sæson	haft	170	medlemmer	fordelt	på	7	hold,	hvortil	36	instruktør	har	været	
tilknyttet.	
Herudover	har	der	været	40	medlemmer	på	aktiv	onsdag	50+	holdet,	med	11	instruktør,	som	bliver	
holdt	i	ørene	af	Bodil	Jensen	og	Mette	Møller.	
Vi	har	i	alt	210	medlemmer	og	47	instruktør	i	gymnastikudvalget,	vi	er	en	stor	gren	og	jeg	nyder	den	
store	tilslutning	og	de	mange	nye	ideer	og	tiltag	der	kommer	til	verden	med	hjælp	fra	udvalg	og	
frivillige.	
	

• På	vores	Mor/far	barn	holdet	har	vi	i	år	14	friske	børn	og	deres	aktive	forældre,	sammen	med	2	
instruktør	med	børn	og	2	hjælpeinstruktør	på	forsøgsbasis.	De	træner	stadig	i	Ramme	hallen.	

	

• Turbofræserne	er	i	denne	sæson	21	friske	børn	og	5	instruktør,	der	er	fart	over	feltet	og	der	
begynder	at	blive	trængt	i	gymnastiksalen.	

	

• De	2	store	springhold	er	i	år	80	meget	aktive	børn	og	17	instruktør,	som	hår	hjælp	fra	5	
efterskoleelever.	Der	er	fyldt	i	springcenteret	og	de	er	begyndt	at	bruge	selve	hallen	mere	til	andre	
aktiviteter.	Der	er	blevet	arbejdet	hårdt	med	spring	sikkerhed	i	denne	sæson,	men	det	vil	jeg	
komme	nærmere	ind	på	senere.	
	

• Vores	herlige	herre	hold	er	i	år	28	det	er	4	mere	end	sidste	år,	det	bliver	holdt	i	kort	snar	af	Birthe	
Lange.	Holdet	bliver	efterspurgt	til	opvisninger	rundt	om	i	Lemvig	området,	så	de	flotte	herre	må	vi	
jo	vise	frem.	

	

• Vores	styrke/konditions	hold	har	som	sidste	år	17	medlemmer	og	2	instruktør	med	en	
aldersspredning	fra	25	til	75	år.	

	

• Vi	har	desværre	været	nød	til	at	sige	farvel	til	after	kårle	og	after	piwer	holdet	som	kun	kunne	snige	
sig	op	ca.	15	medlemmer	inkl.	Instruktør,	og	der	var	frafald	hver	gang.	Vi	håber	at	kunne	byde	
velkommen	til	et	hold	lige	som	dette	på	et	senere	tidspunkt.	

	



• Efter	succesen	med	Rigtig	mænd	og	en	flok	damer	der	hev	og	sled	i	os	for	ikke	at	blive	glemt	har	vi	i	
år	forsøgt	os	med	et	hold	”Bare	Damer”	efter	informationsaftenen	i	mandags	kan	vi	glædeligt	
meddele	at	der	er	82	tilmeldte	damer	på	holdet,	og	der	kommer	stadig	opringninger	om	flere	som	
ønsker	at	deltage	(tilmeldingen	er	desværre	lukket).	
Vi	har	opstart	i	uge	10.	

	

• Vi	har	i	år	investeret	i	nye	træningsbolde	til	voksenholdene	i	Ramme	hallen.	
	

• Om	årets	opvisning,	som	er	om	kun	2	uger,	kan	jeg	allerede	nu	fortæller	at	der	kommer	til	at	ske	
noget	helt	ekstra	ordinært	og	jeg	håber	at	i	vil	komme	og	opleve	det	sammen	med	os	vi	har	
arbejdet	hårdt	og	lidt	i	det	skjulte	med	at	få	dette	nye	koncept	til	Ramme	Lomborg	IF..	Jeg	kan	
fortælle	der	er	stor	ros	fra	DGI	og	vi	er	blevet	godkendte,	men	helt	præcist	hvad	der	er	godkendt	vil	
jeg	ikke	komme	ind	på.	Deltag	på	aftenen	og	bak	mit	udvalg	og	alle	mine	fantastiske	gymnaster	og	
instruktør	op.	

	

• Vi	har	et	rigtig	godt	samarbejde	med	LGI	og	nyder	at	bruge	deres	springfaciliteter,	vi	fortsætter	
samarbejdet	så	længe	de	ønsker	at	have	os	på	skolen.	
	

• I	denne	sæson	har	vi	udvalget	arbejdet	hårdt,	målrettet	og	på	glat	is,	vi	er	kommet	i	mål	og	jeg	er	
meget	stolt	og	taknemmelig	for	at	have	så	solide	og	tillidsfulde	personer	i	mit	udvalg.	I	næste	
sæson	vil	vi	tage	en	slapper…	Nej	kommende	sæson	er	allerede	under	planlægning	og	den	vil	
forhåbentlig	indebære	en	nyhed	på	gymnastik	grenen	.	Der	vil	blive	arbejdet	med	nyhed	inden	for	
teknik/smartfons	delen,	som	vi	skal	afprøve.	Der	bliver	allerede	nu	arbejdet	på	førstehjælpskursus	
for	hele	RLIF,	samt	noget	samarbejde	med	andre	gymnastikforeninger	i	forbindelse	med	kursus.	
	

• Tak	for	hjælpen	til	mit	udvalg,	Berit,	Mathilde	og	Tina	og	til	de	andre	i	bestyrelsen,	jer	ved	vi	hvem	
er!	tak	fordi	i	bærer	over	med	mig	når	der	bliver	smidt	sindssyge	ideer	og	tanker	på	bordet.	Til	
Klaus	skal	der	lyde	et	velkommen	til	og	tak	for	den	første	sæson,	håber	du	kan	klare	flere	endnu.		

	

• Til	alle	i	frivillige	tak	fordi	i	giver	en	hånd	med	til	alle	arrangementer	og	opgaver	hen	over	året,	hvis	
vi	ikke	havde	jer,	ville	vi	ikke	have	en	forening.	

	

• Jeg	har	lovet	at	nævne	Søren	Lodal	og	Søren	Møller	og	sige	tak	for	opsætning	af	stativer	til	de	nye	
bolde,	samt	flytning	af	redskaber	fra	Lomborg	til	Ramme	og	omvendt,	jeg	kan	så	sige	at	det	ikke	
blive	sidste	gang.	

	
	
Bilag	6.		Håndboldudvalgets	beretning.	
I	anledning	af	100	års	jubilæum	blev	der	spilet	en	håndboldkam	mod	Lemvig	Thyborøn	Håndbold.	Der	var	
god	tilslutning.	Der	har	været	15	til	18	håndboldspiller.	Ved	den	nye	sæson	start	mødte	6	spiller	op	og	da	
der	ikke	kom	flere	de	næste	4	uger,	blev	man	enige	om	at	lukke	for	seniorhåndbold.	
Vil	forsøge	med	håndbold	for	de	små	børn,	som	skal	foregå	i	Lomborg.	
	



	
	
bilag	7	

Bodil Jensen - æresmedlem 

• En ildsjæl og foreningsmenneske ud over det sædvanlige 

• Kom "hjem" til Lomborg og blev gift med Henry som 21 årig 

• Har været gymnastikleder lige siden - mor/barn, unge mennesker, motionister, nu 50+. Har 
været både i Lomborg og andre foreninger 

• Deltaget i bestyrelsesarbejde både i Lomborg, LU, RAGU/DGI - ikke mindst LU, hvor hun 
har været en fantastisk ambassadør for det lokale 

• Hun tager stadig på kurser for at hente ny inspiration med hjem til foreningen 

• Og så har hun holdt Henry ud i snart 50 år - og samtidig været en stor del af et 
mønsterlandbrug 

• Et eksempel for andre frivillige ledere og som sagt en fantastisk ambassadør for foreningen. 

 

Jeg vil derfor gerne have lov at udnævne Bodil Jensen som æresmedlem, hvilket indebærer æren, et 
beskedent gavekort samt gratis adgang til samtlige sportsaktiviteter i RLIF resten af livet. 

Bilag	8	
Birthe Lange - æresmedlem 

• Et foreningsmenneske ud over det sædvanlige 

• Trænet rigtig mange hold i tidens løb i lokalforeningen, men også andre steder, 
kulminerende med Landsstævnet sidste år hvor hun havde Vestjyske Mix Motion 50+ 

• Hun er træner for det eneste gymnastik-herrehold på Lemvigegnen 

• Været formand for både DRGF og Ramme IF 

• Sågar været fodboldtræner 

• Dilettant instruktør 

• Hun træner stadig et par gymnastikhold samt lidt Rigtige Mænd 

• Hun er en fantastisk ambassadør for klubben 

Desuden har hun formået at opfostre et par børn, som er næsten lige så aktive i foreningslivet. 



Hun har holdt Elmer ud i over 40 år 

Jeg vil derfor gerne have lov at udnævne Birthe Lange som æresmedlem, hvilket indebærer æren, et 
beskedent gavekort samt gratis adgang til samtlige sportsaktiviteter i RLIF resten af livet. 
 
Bilag 9 
Årets RLIF´er 

• Årets RLIF´er er en person, som er af egen avl i RLIF 

• Været hele skolen igennem, som ungleder, hjælpetræner, træner, udvalgsmedlem og -formand 

• Man går aldrig forgæves, når man beder om hjælp til det ene eller det andet, det være sig sportsligt, 
organisatorisk, IT og jeg kunne blive ved 

• Ikke konfliktsky sin unge alder til trods 

• Fuld af energi og gode ideer 

• Har lige stået i spidsen for at certificere foreningen som den første Springsikker Forening i DGI 
Vestjylland 

• Desuden er hun inden for de sidste par år også blevet mor. 

• Startet selvstændig virksomhed 

• Hun er kort sagt et foreningsmenneske ud over det sædvanlige - et eksempel som det kan være svært 
at leve op til, men inspirerende at være sammen med og et godt eksempel for andre. 

Det er med stor glæde, at jeg hermed udnævner Lotte Mikkelsen til Årets RLIF´er. 

 

 

	


