
	

	

Generalforsamling	i	Ramme	Lomborg	Idrætsforening	den	22.	februar	2019	kl.	19.00	
I	Ramme	Hallen.		(20	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.	
I	fravær	af	formanden	for	håndboldudvalget	nævnte	formanden	at	håndbolden	er	også	
genopstået	med	et	enkelt	herrehold,	som	dog	ikke	træner	men	hygger	sig	med	kampe	og	
socialt	samvær.	

	
	
	

3. Forelæggelse	af	det	reviderede	regnskab	til	godkendelse.	
Regnskabet	der	viste	et	overskud	på	34.551	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	Ruben	Fjord	Bredholt	og	Jørgen	Nielsen.	
Valg	af	formand	for	fodboldudvalget.	På	valg	er	Lars	Kirkeby	
Valg	af	formand	for	aktivitetsudvalget.	På	valg	er	Gerben	Hoornenborg	
Valg	af	formand	for	badmintonudvalget	for	1	år.	
Jørgen	Nielsen	og	Mads	Odgaard	blev	valgt	som	medlem	til	bestyrelsen	for	en	2	årig	periode.	
Lars	Kirkeby	blev	valgt	som	formand	for	fodboldudvalget	for	en	2	årig	periode.	
Gerben	Hoornenborg	blev	valgt	som	formand	for	aktivitetsudvalget	for	en	2	årig	periode.	
Kirsten	Kallesøe	Sandholm	blev	valgt	som	formand	for	badmintonudvalget	for	1	år.	
	
	
	
	

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

7. Valg	af	revisor	og	revisorsuppleant	
Valg	af	revisor.	På	valg	er	Jens	Chr.	Nielsen.	Modtaget	genvalg.	
Jens	Chr.	Nielsen		blev	valgt	for	en	2	årig	periode.	
Mie	Mikkelsen	blev	valgt	som	revisorsuppleant.	
	

8. Evt.		
Til	årets	RLIF’er	blev	udnævnt	Per	Jepsen	(bilag	6).	
Formanden		sluttede	generalforsamlingen	med	at	takke	Ruben	for	sin	indsats	som	næstformand	i	
bestyrelsen.	
	
	
	
	
	
Referat	godkendt	den	1.	marts	2019	
Jørgen	Bilgrav,	dirigent.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bilag	1.	Bestyrelsens	beretning.	
Jubilæum:	

2018	blev	endnu	et	aktivt	år	i	RLIF	

Den	nye	forening	blev	jo	10	år	hvilket	blev	fejret	allerede	ved	sidste	års	generalforsamling	med	
udnævnelse	af	2	æresmedlemmer,	Birthe	Lange	og	Bodil	Jensen,	så	vi	nu	har	3	af	slagsen.	

Desuden	havde	vi	fælles	skt.	Hans	og	jubilæumsarrangement	med	borgerforeningerne	og	
spejderne	i	Ramme	og	Lomborg,	med	gåtur	fra	hhv.	Lomborg	og	Ramme	med	Rigtige	Mænd	og	
Bare	Damer	i	spidsen,	champagne	ved	Døjvej	og	en	rigtig	hyggelig	eftermiddag	og	aften	i	Skoven	i	
Lomborg	med	Krolf,	bål	(blev	det	ikke	til),	men	dog	båltale	ved	Flemming	Nees	og	dertil	god	mad	
og	hyggeligt	samvær.	En	rigtig	god	dag/aften.	

Persondatalov:	

Vi	har	i	årets	løb	forholdt	os	til	den	nye	persondatalov,	bl.a.	p.g.a.	nødvendigheden	af	oplysning	
om	cpr.	nr.	i.f.m.	kontingentbetaling	-	der	er	ret	strenge	regler	for	hvad	man	må	og	ikke	må,	f.eks.	
hvor	længe	man	må	opbevare	personlige	oplysninger.	Vores	politik	omkring	dette	er	tilgængelig	
på	vores	hjemmeside.	

Gymnastik:	

Vi	blev	jo	certificeret	"Spring	sikker	Forening"	sidste	år	ved	denne	tid	som	den	første	forening	i	DGI	
Vestjylland	-	det	er	vi	stolte	af	og	sporer	da	også	en	smule	misundelse	hos	nogle	af	vore	
naboforeninger.	At	det	så	også	virker	i	praksis,	er	jo	bare	fantastisk.	Det	gør	instruktørerne	mere	
trygge	og	dermed	forhåbentlig	også	både	forældre	og	børn.	

Bare	Damer/Rigtige	Mænd	

Bare	Damer	og	Rigtige	Mænd	kommer	vi	vist	ikke	uden	om.	Rigtige	Mænd	var	jo	lidt	af	en	
gentagelse,	men	dog	med	fornyelse-	nye	instruktører	og	knap	så	fokuseret	på	fodbolden,	mens	
Bare	Damer	var	nyt	fra	ende	til	anden	og	en	KÆMPE	succes	med	80	deltagere	fra	hele	kommunen.	
Lidt	af	en	mundfuld	for	instruktørerne,	som	virkelig	lagde	sjæl	i	projektet	som	måtte	deles	i	2	hold	
-	tak	til	Hanne	og	Heidi	-	det	var	da	"kun"	Heidi,	som	brækkede	benet.....	trods	alt.	

Aktiviteterne	har	tilført	ca.	100	ekstra	aktivitetsmedlemmer	-	heraf	mange	helt	nye.	Desuden	har	
vi	i	vinter	haft	2	fitnesshold	afledt	af	Bare	Damer	projektet.	

FCM	

I	den	forbindelse	vil	jeg	også	nævne	FCM	samarbejdet,	som	trods	alt	startede	ideen	med	FCM	
Samfund/Rigtige	Mænd.	Godt	båret	videre	af	lokale	ildsjæle	synes	jeg	i	al	beskedenhed,	det	har	
været	en	kæmpe	succes.	Bl.a.	derfor	og	vores	positive	engagement	i.f.t.	FCM,	blev	vi	i	løbet	af	året	



også	udnævnt	til	"Årets	Samarbejdsklub"	-	en	flot	titel	til	en	så	lille	klub	som	Ramme-Lomborg	IF,	
hvilket	i	høj	grad	må	tilskrives	Henrik	Madsens	glødende	engagement	

	

RLK	

2018	blev	også	året,	hvor	vi	tog	skridtet	fuldt	ud	mht.	RLK	samarbejdet	-	alle	fodboldhold	er	nu	
med	i	samarbejdet,	store	som	små	-	og	unge	såvel	som	gamle	(måske	med	undtagelse	af	
sandkasseholdet	i	Lomborg)	

Økonomi	

Økonomisk	kommer	vi	også	godt	ud	af	2018.	Der	er	mange	der	har	bidraget,	pladespil,	revy,	
sponsorer,	frivillig	hjælp.	Det	er	en	forholdsvis	stor	omsætning	at	drive	en	forening	som	RLIF	-	over	
1,2	mio,	eller	over	2500	pr.	aktivitetsmedlem,	så	kontingenter	gør	det	ikke	alene.		

I	den	forbindelse	vil	jeg	gerne	rette	en	kæmpe	tak	til	vore	sponsorer,	men	også	til	vores	
sponsorudvalg,	som	gør	et	stort	arbejde	for	at	skrabe	penge	sammen	til	klubben	-	senest	har	vi	lige	
været	rundt	og	finde	nye	sponsorer	til	spillersæt	til	ungdomsholdene,	som	jeg	tror	Lars	vil	fortælle	
mere	om	

Frivillige	

Men	også	tusind	tak	til	alle	frivillige,	som	har	givet	et	nap	med	med	det	ene	eller	det	andet,	det	er	
jo	alle,	fra	trænere,	over	optællere	ved	Stark	til	hjælpere	i	Klub	Ramme,	servering	ved	fester,	
opryddere	ved	samme,	vores	pedeller	Elmer	og	Steen	og	jeg	kunne	blive	ved	-	jer	kan	vi	ikke	
undvære	-	tusind	tak	!!	

Derfor	har	vi	også	igen	i	år	inviteret	til	"Frivillig	Dag",	som	tak	for	hjælpen	på	alle	niveauer	

Vi	har	også	tilladt	os	at	holde	et	lille	arrangement	for	bestyrelsen	for	første	gang	i	3	år,	godt	nok	
efter	regnskabsårets	afslutning,	så	det	ses	først	på	resultatet	til	næste	år.	Vi	var	i	Boxen	og	se	
gruppekampen	mellem	Danmark	og	Norge	-	en	fantastisk	oplevelse,	så	er	der	nogle,	der	får	lyst	til	
en	bestyrelsestjans,	så	siger	I	bare	til.	

	

Sportsligt.	

Fodbold	

Sidste	år	sagde	jeg	vist	at	seniorfodbolden	havde	det	svært	på	herresiden.	Det	blev	da	
eftertrykkeligt	gjort	til	skamme	med	2	oprykninger,	undskyld	Stuff	og	co.	Så	nu	hedder	det	serie	3	
og	4,	eller	med	andre	ord	Lemvig	kommunes	højst	rangerende	klub	på	senior	herrer.	



Dameafdelingen	går	også	forrygende	og	er	vel	reelt	større	end	herreafdelingen	med	ét	11	mands	
hold	i	serie	1	og	to	8	mands	hold	sidste	år.	Det	stiller	krav	til	trænerne,	men	fodboldudvalget	klarer	
skærene	i	god	stil	i	RLK-samarbejdet,	men	mere	om	det	ved	Lars,	som	jeg	også	forventer	vil	
fortælle	lidt	om	ungdomsafdelingen,	som	naturligvis	er	udfordret	af	små	årgange	og	andre	
sportsgrene,	men	med	nye	initiativer	i	støbeskeen	forventer	vi	at	overleve	mange	år	endnu.	

Håndbold	

Håndbolden	er	også	genopstået	med	et	enkelt	herrehold,	som	dog	ikke	træner	men	hygger	sig	
med	kampe	og	socialt	samvær.	

Badminton	

Badminton	kører	også	derudaf	og	har	godt	tag	i	børnene,	som	tager	ud	til	en	del	stævner	i	deres	
ens	trøjer	:)	

Gymnastikken	

Vores	største	afdeling,	gymnastikken	har	også	godt	fat	i	både	børn	og	voksne,	men	det	er	jeg	
sikker	på	Lotte	vil	fortælle	meget	mere	om.	

55+	er	jo	også	næsten	et	udvalg	for	sig	selv,	dog	sorterende	under	gymnastikudvalget,	men	I	klarer	
jo	jer	selv	i	stor	stil,	og	desuden	er	I	flinke	til	at	give	en	hånd	med	når	der	er	brug	for	det,	bl.a.	ved	
Stark	optællingen.	

Aktivitetsudvalget	

Aktivitetsudvalget	har	også	haft	et	travlt	år	med	Klub	Ramme,	revy,	MGP,	Hawaii	fest	og	meget	
mere	-	det	vil	Gerben	fortælle	om	senere.	

Pladespil	

Endelig	har	vi	jo	også	pladespils	gruppen,	som	vi	ikke	mærker	meget	til	-	forstået	på	den	positive	
måde.	Det	vi	mærker	mest	til	er	den	økonomiske	indsprøjtning,	det	giver	til	foreningen	-	tusind	tak	
for	indsatsen..	

Lidt	internt,	vil	jeg	gerne	sige	tak	til	de	forskellige	udvalg,	vi	har	i	foreningen.	I	er	helt	fantastiske.	I	
arbejder	selvstændigt	og	kommer	ikke	løbende	hveranden	dag/uge	og	beder	om	hjælp	til	det	ene	
og	det	andet.	I	gør	det	nemt	at	være	formand	-	det	er	en	fornøjelse	at	arbejde	sammen	med	jer	!!	

Hallen	

Jeg	synes,	vi	har	en	fantastisk	forening	med	nogle	gode	aktiviteter	og	også	gode	faciliteter.	I	den	
forbindelse	kan	jeg	ikke	lade	være	med	at	give	udtryk	for	min	skuffelse	over	kommunens	afslag	på	
vores	ansøgning	om	tilskud	til	1800	haltimer.	Jeg	er	sikker	på,	at	vi	ikke	er	den	mindst	aktive	



forening	i	kommunen,	men	vi	har	åbenbart	en	hal	som	har	så	sund	en	økonomi,	at	kommunen	
synes,	vi	skal	have	det	mindste	tilskud	-	altså	1600	timer.		

7																		Budget	for	driftstilskud	til	lokaler	og	lejrpladser	for	2019	
																	18.15.05Ø40-0114	

Sagsfremstilling	
Sekretariatet	har	gennemgået	ansøgningerne	fra	foreningerne	om	budget	for	
driftstilskud	til	lokaler	og	lejrpladser	for	2019	og	foreslår:	

•          	At	det	ansøgte	driftstilskud	til	egne	og	lejede	lokaler	samt	lejrpladser	
prioriteres	på	mødet.	

•          	At	de	ansøgte	udvidelser	af	budgettet	for	driftstilskud	prioriteres	på	mødet.	

•          	At	det	ansøgte	driftstilskud	til	timer	i	private	svømmehaller	prioriteres	på	
mødet.	

•          	At	rammebevillingen	for	hallerne	til	foreningsbrug	fastsættes	således	i	2019:	

		 Hal	 Minihal	 Svø.hal/wellness	

Bøvling	Hallen	 1.800	 		 		

Harboøre	Centeret	 1.800	 1.800	 		

Klinkby	Hallen	 1.600	 		 		

L.I.K.	 5.140	 		 1.900	

Ramme	Hallen	 1.500	 		 		

T.I.C.	 1.800	 600	 1.200/600	

Thyborøn	Fritidscenter	 3.600	 		 		

Østhallen	 2.700	 		 		

	

Jeg	er	sikker	på,	at	Lemvig	Kommune	får	fuld	valuta	for	de	penge	der	gives	til	foreningsarbejdet	-	
det	er	en	nødvendighed	og	også	en	katalysator	for	det	frivillige	arbejde,	så	pas	på	med	hvor	meget	
i	skærer	i	det	kære	politikere.	

Men	det	skal	ikke	afholde	mig	fra	at	takke	Hallen	for	nogle	gode	faciliteter	og	et	fortrinligt	
samarbejde.	Jeg	synes	Klaus	og	Lise	er	kommet	godt	i	gang	det	første	år	på	deres	egen	stille	facon	
-	tillykke	med	og	tak	for	det.	

Vi	har	i	det	forgangne	år	brugt	lidt	penge	på	body-mass	vægt,	nye	opbevaringsfaciliteter	til	bolde	
m.m.	i	det	gamle	omkl.rum.	Jørgen	er	også	rigtig	go	til	at	søge	tilskud,	bl.a.	fra	LAG	midlerne	i	



Lemvig	Kommune.	Det	kommende	år,	skal	vi	have	opdateret	lysanlægget	igen	på	7-mands	banen	-	
det	er	der	bevilget	tilskud	til,	og	det	er	også	planen	at	vi	vil	lave	et	læskur	til	tilskuerne	til	
fodboldkampene	på	stadion,	så	mon	ikke	også	der	kan	findes	lidt	tilskud	til	det.	Foreløbig	har	vi	en	
ansøgning	ved	kommunen	for	at	få	tilladelse	til	at	opføre	skuret.	

	

Afslutning	

Til	slut,	vil	jeg	bare	sige	tak	for	endnu	et	fantastisk	år	og	tak	for	den	store	opbakning	til	RLIF.	
Endnu	en	gang	tak	til	alle	frivillige,	trænere,	ledere	og	hvem	der	ellers	har	hjulpet	til.	
Tak	til	samarbejdspartnere,	især	Klinkby	Boldklub	og	vore	sponsorer.	
Tak	til	bestyrelse	og	udvalg	for	indsatsen	-	jeg	er	stolt	af	både	jer	og	foreningen.	

	

Bilag	2.	Aktivitetsudvalgets	beretning.	
Aktivitetsudvalg	består	af	Vivi	Kjærgaard,	Mette	Sønderby,	Annika	Sig	Kristensen,	Per	Jepsen	og	Gerben	
Hoornenborg.	I	årets	løb	har	vi	taget	afsked	med	Steffen	Kristensen	og	Svend-Erik	Bjerg.	Stuff	har	været	
uundværlig	bl.a.	i	forbindelse	med	planlægning	af	Revy	og	Svend-Erik	har	gjort	en	kæmpe	indsats	i	Klub	
Ramme.	En	stor	tak	til	jer	begge	to	for	jeres	indsats.	
Lige	nu	er	vi	ved	at	finde	nogle	nye	medlemmer	til	udvalget	og	Anne	Sophie	Storgaard	og	Mette	
Christensen	har	sagt	de	godt	vil	dele	en	udvalgsplads.	Dejligt!	

Første	aktivitet	efter	sidste	års	GF	var	Hawaii-fest	inkl.	drinks	med	paraplyer,	udklædte	børn	og	forskellige	
lege.	Jeg	tror	stort	set	alle	børn	fra	Ramme	Skole	var	mødt	op.	

Klub	Ramme	har	fået	en	lidt	anden	model,	det	er	ikke	mere	hver	fredag	eftermiddag,	men	3-4	gange	i	
efterårssæsonen	og	3-4	gange	i	forårssæsonen.	
De	er	lige	startet	op	med	ansigtsmaling	i	eftermiddag,	der	skal	laves	gipsmasker	i	april	og	fredag	d.	24.	maj	
afholdes	Den	ULTIMATIVE	rundboldsturnering.	Derudover	er	der	mulighed	for	leg	i	hallen	og	lave	alt	muligt	
kreativt	i	klublokalet.	Aktiviteterne	er	fra	14:00-16:00	for	alle	børn	fra	i	skolealderen	og	det	er	gratis	at	
deltage.	Klub	Ramme	styres	af	Mette	og	Vivi	fra	udvalget,	med	hjælp	fra	Betina	Hvoldal	Overby,	Helle	
Axelsen	og	Marianne	Rosengaard	Bæk.	

Som	noget	nyt	afholdes	der	børnebanko	den	31.	marts	fra	14:00-16:30	i	Ramme	Hallen.	Pladesælg	starter	
kl.	13:30.	Selvom	det	er	børnebanko,	så	er	det	ikke	forbudt	for	voksne,	for	at	hjælpe	de	mindste	børn,	eller	
bare	for	hyggens	skyld.	

I	oktober	blev	der	holdt	Revy.	Og	jeg	tror	vel	at	jeg	må	sige,	at	det	var	en	stor	succes.	Et	stærkt	Revyhold,	
under	ledelse	af	Mariane	Yderstræde	stod	for	en	hylende	morsom	Revy,	der	var	knap	300	spisende	gæster,	
som	efterfølgende	også	flittigt	brugte	dansegulvet	til	noget	godt	musik.	
Der	var	rigtig	mange	frivillige	i	sving	før,	under	og	efter	revyen,	rigtig	mange	tak	til	alle	der	har	givet	en	
hånd	med	for	at	få	revyen	til	den	gode	oplevelse	det	blev.	Og	at	det	så	også	giver	et	pænt	overskud	til	
foreningen,	gør	det	ikke	ringere.	



På	søndag	er	der	igen	pladespil.	Der	er	3	pladespil	om	året	og	disse	bliver	organiseret	af	Mie,	Dan	og	Per,	
som	et	underudvalg	til	aktivitetsudvalg.	Og	jeg	har	for	længst	lært,	at	det	er	bedst	at	blande	sig	udenom.	
Dette	er	et	meget	erfarent	udvalg,	som	med	hjælp	af	en	stor	flok	frivillige	er	med	til	at	lave	3	hyggelige	
eftermiddage,	som	også	giver	godt	i	kassen	til	foreningen	

I	næste	weekend	er	der	Fastelavn	her	i	Ramme	Hallen,	som	idrætsforeningen	afholder	sammen	med	
spejdere	i	Lomborg-Rom	og	Dybe-Ramme	og	menighedsrådene	i	Dybe-Ramme	og	Lomborg-Rom.	

Der	skal	allerede	nu	gøres	lidt	reklame	for	et	nyt	tiltag.	Det	er	planen,	at	der	den	5.	oktober	laves	dilettant.	
Der	er	allerede	nogle	folk	i	gang	med	at	finde	ud	af,	hvordan	det	skal	gøres.	Så	følg	med	på	de	gængse	
steder,	Facebook,	skilte	i	byerne	mm	når	det	en	gang	bliver	annonceret.	

Til	sidst	skal	der	lyde	en	stor	tak	til	Vivi,	Mette,	Annika,	Per,	Stuff	og	Svend-Erik,	men	også	alle	frivillige	og	
forældre	for	deres	hjælp	i	løbet	af	året.	

Bilag	3	Badmintonudvalgets	beretning	
Det	går	rigtig	godt	med	badminton.	Der	er	fremgang	i	antallet	af	børn	som	spiller.	På	nuværende	tidspunkt	
er	der	ca.	27	børnespillere	fordelt	på	2	hold.	Udover	at	antallet	er	steget,	så	har	de	spillende	børn	også	
været	rigtig	gode	til	at	deltage	ved	div.	badmintonstævner,	hvor	de	har	markeret	sig	flot	både	med	
resultater	og	med	flotte	røde	trøjer	fra	RLIF.	Der	har	også	været	fremgang	i	antallet	af	motionist	spillere	i	
både	Ramme	og	Lomborg.	Så	alt	i	alt	et	godt	år	for	badmintonafdelingen.	

	

Bilag	4.	Fodboldudvalgets	beretning.	
2018	har	været	et	spændende	år.	

Fodboldudvalg:	Casper	B.	Poulsen,	Lars	Nielsen,	Troels	Lange,	Jens	Eriksen,	Anna	Kjærgård,	Carsten	
Stokvad,	Esper	Agger	og	Lars	Kirkeby	
Vores	ungdomsspillere	har	ud	over	turneringen,	været	med	til	Limfjordscup,	Ramsingcup	og	så	de	årlige	
ture	til	FCM,	alt	sammen	noget	der	er	god	opbakning	til.	

En	del	af	pigespillerne	har	været	har	været	til	landskamp	i	Viborg,	som	følge	af	et	samarbejde	med	3F	og	
DBU,	målet	er	at	få	flere	piger,	til	at	spille	fodbold,	samarbejdet	foregår	sammen	med	lokale	klubber	og	
forsætter	i	år.	

Nyt	ang.	Kontingent/spillesæt,	ungdomsspillerene	skal	når	de	har	betalt	kontingent,	gå	ned	i	Sportigan	og	
prøve	et	spillesæt	og	få	navn/nummer	på,	sættet	skal	bruges	til	kamp	og	ellers	i	dagligdagen.	Kontingenter	
stiger	med	100kr.	Resten	er	sponseret.	

På	senior	siden	er	det	svært,	at	få	armene	ned.	

En	dameafdeling	med	over	30	aktive,	som	fik	en	flot	3	plads	i	deres	første	sæson	i	serie	1,	derudover	er	der	
to	7-mands	hold	og	en	super	stemning!!	

På	herrer	siden	har	der	været	2	hold	og	et	oldboyshold.	



Med	2	oprykninger	i	efteråret	til	Stuffs	tropper,	til	henholdsvis	serie	3	og	4	er	der	noget,	arbejde	videre	
men	i	år,	godt	gået,	også	her	en	rigtig	god	stemning.	

Til	sidst	vil	jeg	gerne	sige	stor	tak	til	alle	(og	det	er	mange)	der	ydet	en	indsats	i	RLKs	fodbold	afdeling,	uden	
jer	ingen	bold.	

Bilag	5.	Gymnastikudvalgets	beretning.	
• Vi	har	oven	på	sidste	års	hårde	sæsons	for	gymnastik	udvalget	haft	en	rolig	sæson	og	vi	har	

arbejdet	med	at	få	tilpasset	vores	springsikker	manual	i	sæson	2018.	
• Vi	har	i	denne	sæson	i	alt	haft	250	medlemmer	fordelt	på	9	hold,	hvortil	42	instruktør	og	ungledere	

har	været	tilknyttet.	
• Herudover	er	gymnastikudvalget	vokset,	vi	er	en	stor	gren	og	med	de	mange	nye	ideer	og	tiltag	der	

kommer	hvert	år,	har	udvalget	valgt	at	søge	flere	som	brænder	for	gymnastik	og	fitness	og	det	er	
lykkes,	vi	har	med	glæde	taget	imod	Heidi	Kristensen	og	Nikoline	Mikkelsen.	

• På	vores	Mor/far	barn	holdet	har	vi	i	år	13	friske	børn	og	deres	aktive	forældre,	sammen	med	2	
instruktør	og	1	hjælpeinstruktør.	De	træner	stadig	i	Ramme	hallen,	på	trods	af	snak	om	at	flytte	til	
Lomborg	børnehus	–	men	da	holdet	var	startet	op	i	Ramme	hallen,	måtte	vi	fastholde	placeringen	
så	alle	kunne	deltage	som	først	lovet.	

• Turbofræserne	har	i	denne	sæson	20	friske	børn	og	7	instruktør,	det	er	lige	før	der	ikke	er	øre	lyd	
og	pladsen	er	trang	når	alle	redskaber	er	spredt	ud	i	salen.	

• I	år	har	vi	1	instruktør	til	rytme/dans	holdet,	de	træner	i	spejlsalen	på	LGI	samme	tid	som	
springholdet.	De	har	i	denne	sæson	spurgt	om	lov	til	at	komme	ud	i	andre	foreninger	og	vise	hvad	
de	har	lært	i	sæsonens	forløb.	

• De	2	store	springhold	er	i	denne	sæson	blevet	delt	op	i	2	hold,	som	begge	træner	mandag	aften,	
men	på	forskellige	tidspunkter.		Antiloperne,	som	er	de	store	springere	har	40	medlemmer	og	8	
instruktør	og	ungledere.	Gazellerne	som	er	de	små	springere	har	52	medlemmer	og	16	instruktør		
og	ungledere.	Der	bliver	stadig	arbejdet	hårdt	med	spring	sikkerheden.	
Selv	om	det	nok	har	givet	ekstra	kørsel	for	nogle	forældre	der	skal	hente	og	bringe	på	begge	hold,	
er	det	klart	den	bedste	løsning	for	både	børn	og	voksne	at	der	er	bedre	plads	til	børnene	og	de	
kommer	hurtigere	til	springene	og	så	er	der	mere	tid	til	at	lære	det	enkelte	barn	de	grundlæggende	
spring	trin.	

• På	vores	herre	hold	har	Birte	29	friske	mandfolk	som	hun	hver	mandag	guider	rundt	i	manegen.		
• Vores	styrke/konditions	hold	har	som	sidste	sæson	havde	17	medlemmer	bliv	nedlagt	da	der	var	for	

få	tilmeldte	og	efter	bare	damer	succesen	kom	der	en	endnu	større	efterspørgsel	på	et	fitness	hold.	
Der	er	i	denne	sæson	oprettet	2	hold	med	max	30	deltagere	pr.	hold.	Mix	holdet	er	fyldt,	men	
dame	holdet	må	vi	desværre	indse	at	der	ikke	kom	helt	nok	til,	vi	tænker	det	er	pga.	det	tidlige	
tidspunkt	–	det	ser	vi	på	til	næste	sæson.	

• På	vores	aktiv	onsdag	+50	har	vi	ca.	50	aktive	medlemmer.	Aktiv	onsdag	har	deres	eget	udvalg.	
• Om	kun	2	uger	kan	vi	byde	sæsonens	opvisning	velkommen	og	alle	gymnaster	er	klar	til	at	give	den	

gas.	Kom	og	vis	jeres	støtte	på	Lomborg	gymnastik	og	idrætsefterskole	fredag	d.	8	kl.	18.30.		
• Vi	har	et	rigtig	godt	samarbejde	med	LGI	og	nyder	at	bruge	deres	springfaciliteter,	vi	fortsætter	

samarbejdet.	
• Vi	har	haft	4	instruktør	af	sted	på	springsikker	kursus	og	håber	på	at	kunne	sende	flere	af	sted	i	

kommende	sæson.		
• Tak	til	hallen	og	personalet	for	lækre	fine	lokaler	til	alle	hold	og	sociale	arrangementer.	
• Tak	for	hjælpen	til	mit	udvalg	som	nu	består	at	Christina	Thorsen,	Heidi	Kristensen,	Nikoline	

Mikkelsen	og	Tina	Blæsbjerg,	det	er	dejligt	at	i	tager	alle	opgaver	uanset	hvad	de	indebære.	Jeg	kan	
udlevere	alle	former	for	opgaver	til	jer	og	jeg	kan	være	sikker	på	at	de	bliver	udført	til	punkt	og	
prikke.		



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.	

Bilag	6.	Årets RLIF´er 2019 

! En foreningsmand med hjertet på rette sted 
! Loyal  og uselvisk 
! Ikke selv den store sportsudøver 
! Haft stort set alle typer af funktioner i foreningen - undtagen formandsposten - træner, holdleder, 

udvalgs- og best.medlem og meget mere  
! Et beskedent menneske, men med stærke holdninger  
! Man går aldrig forgæves, når man har brug for hjælp 
! "Tilflytter" i foreningsregi - for mange år siden 
! Brøndby fan 
! En fantastisk kok og god økonom(a) 
! Han er et foreningsmenneske ud over det sædvanlige - et fantastisk eksempel som du altid ved hvor du 

har. En person som jeg sætter stor pris på som menneske og foreningsmand 

Det er med stor glæde, at jeg hermed udnævner Per Jepsen til Årets RLIF´er 2019	

	

		

	

	
	

	

	

	

	
	
	
	


