RIU
Ringsted Idrætsunion Repræsentantskabsmøde tirsdag den 19. februar 2019.
BERETNING:
Bestyrelsesmøder:
Siden sidste repræsentantskabsmøde har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder incl. det lille formøde møde
vi har holdt i dag. før dette repræsentantskabsmøde. Alle møder har været her på Ringsted
Sportscenter, og der har været gode dialoger og gode diskussioner. Der er gennem året kommet
mange ansøgninger ind, og der er blevet udbetalt rigtig mange penge. Hvor mange – kommer
kassereren ind på, når regnskabet fremlægges.
Bestyrelsen har ud over de faste punkter på dagsordenen drøftet.
Byordningen: som trådte i kraft fra tilskudsåret 2014 fortsætter. Folkeoplysningsrådet har således
indstillet til Byrådet – at fortsætte den nuværende ordning efter samme skabelon, hvor man deler de
unge mellem 0 og 25 år op i grupperinger hvor:
0 – 3 år tildeles faktor 1
4 – 12 år tildeles faktor 2
13 – 18 år tildeles faktor 3
19 – 20 år tildeles faktor 1,5
En fordel ved den model der nu anvendes - er at hele beløbet vil blive fordelt til foreningerne, det
vil sige at selvom en, flere eller alle foreninger oplever medlemstilbagegang vil hele den afsatte
pulje blive fordelt.
Ny forening.
I årets løb er der kommet en ny forening til nemlig Ringsted Sport, så hjertelig velkommen til dem.
Møder.
Ringsted Idrætsunion var repræsenteret ved Svend Aage Jørgensen, da DIF afholdt valgmøde i
Region Sjælland, og det foregik den 24. januar 2018 på Scandic i Ringsted.
Anlæg og faciliteter:
Gennem mange år har Ringsted Sportscenter været et emne beretningerne, og sidste år berettede
Erik Schaumann, at igangsættelse af udbygningen skulle ske i 2018, men så fandt man pludselig ud
af, der var for lavt til loftet – og nu starter man ”næsten” forfra – og der skal søges flere midler.
Hvornår en eventuel igangsættelse kan ske, kan der kun gisnes om
FOR:
Sidste år blev der valgt 3 nye medlemmer til Folkeoplysningsrådet fra Idrætten, og det blev 2
medlemmer fra bestyrelsen i Ringsted Idræts Union samt 1 af suppleanterne. På første møde blev
Folkeoplysningsrådet konstitueret med ny Formand i stedet for Erik Schaumann, og det blev Jørgen
Ellekær fra Ringsted Handicapidræt. Med 10 årlige møder – har de valgte været i fuld gang i deres
første år, foruden de også har været på et heldagsseminar i Korsør.

Folkeoplysningsrådet har også holdt et møde med Kultur- og Trivselsudvalget, hvor der blev
udveksles synspunkter og ønsker til de sager der behandles i Folkeoplysningsrådet.
Der gælder dog stadig det - at tilskud, tildeles primært til aldersgrupperne børn og unge, ligesom
foreningerne selv bidrager med egenbetaling til evt. ønskede materialer.

Gallafest:
Gallafesten står nu foran sin 4. afholdelse – og dette sker den 15. marts i Kongrescenteret.
De tre første arrangementer har fungeret rigtig godt, og der er foretaget nogle justeringer. Det kan
dog konstateres at succesen med Gallafesten er fastslået, og det kan anbefales at det er et koncept,
der skal fortsættes med. Som den sidste opgave i sin formandsperiode, ville Erik Schaumann gerne
være med i komiteen til Trelleborg Fondens Idrætspris - hvilket han naturligvis fik lov til. Prisen
gik for øvrigt til Ringsted Rats. I år er sidste ansøgningsfrist den 28/2 - så I kan nå at indstille
endnu. Jeg har for øvrigt overtaget Eriks plads i udvælgelseskomiteen.

Halfordeling:
Lige nu står vi foran fordelingen af haltider til sæsonen 2019 - 2020, og fordelingen vil blive
foretaget med udgangspunkt i den praksis der har være anvendt de sidste mange år.
Vi håber foreningernes vil benytte sig af de tider – som de bliver tildelt, og husker at afmelde de
tider, som ikke benyttes alligevel - så andre kan få glæde af dem. Halfordelingsudvalget fortsætter
også i denne periode med tælling, og på nuværende tidspunkt har der været talt 25 dage – da alle 5
medlemmer har været ude 5 gange. Tilbage er endnu en uge – så man kommer på i alt 6 uger.

RIU Hjemmeside:
Jeg vil gøre opmærksom på, at RIU hjemmeside, hvor I alle kan gå ind på den, adressen er:
http://www.ringsted-union.dk/
Vores kasserer Hans Erik Schacht er webbmaster, så er der spørgsmål til hjemmesiden, vil Hans
Erik svare.
Dette var min første beretning i dette forum, og det har været et spændende år som frivillig i det
foreningsliv, som vi har her i Ringsted Kommune.
Det er håbet – at der i fremtiden vil blive mange flere aktører, som ønsker at gøre brug af de
faciliteter der stilles til rådighed , så der vil bestemt også i fremtiden være brug for og behov for en
aktiv indsats fra Ringsted Idrætsunion !
Fra min side skal der lyde en stor tak for samarbejdet i bestyrelsen, samarbejdet med
halfordelingsudvalget og ikke mindst samarbejdet med foreningerne, I skal vide at I altid er
velkomne til at kontakte alle i bestyrelsen.
Tak for samarbejdet med den kommunale administration især Flemming Beck Christensen, Kultur
og Trivselsudvalget samt DIF & DGI.

