
RIU 

 

Ringsted Idrætsunion Repræsentantskabsmøde tirsdag den 18. februar 2020. 

 

Det var med stor sorg vi den 13. juli modtog meddelelse om, at vores mangeårige sekretær Pia 

Aabyvester Beck stille var sovet ind dagen før. Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig – og 

mindes Pia.   

 

Æret være hendes minde.  

 

Tak skal i ha’  

 

BERETNING: 

 

Bestyrelsesmøder: 

 

Pia Åbyvester Beck deltog på første bestyrelsesmøde i 2019 – nemlig den 24. januar ligesom hun 

var med på Repræsentantskabsmøde 19. februar 2019, hvor hun blev genvalgt for en ny 2 årig 

periode, men siden gjorde hendes sygdom det umuligt at deltage, og vi valgte at indsætte suppleant 

Jan Larsen som sekretær fra og med møde 28. maj, og det skulle så vise sig at blive permanent 

resten af 2019, så Jan var også sekretær på møderne 4. september og 11. december. Jan har på 

fornemste klaret opgaven, så vi håber I vil vælge Jan senere på aftenen. Alle vores møder har været 

her på Ringsted Sportscenter, og der har været mange gode dialoger og diskussioner. Der er gennem 

det sidste år kommet rigtig mange ansøgninger ind, og derfor udbetalt mange penge – og vi var 

derfor tæt på at få tømt kassen endnu engang. Hvor mange penge vi har udbetalt – kommer kasserer 

Hans Erik ind på, når regnskabet fremlægges.      

 

Af øvrige møde kan nævnes, at DIF fredag den 11. januar og lørdag 12. januar afholdt 

Idrætsrådskonference på Hotel Storebælt i Nyborg. Fra RIU deltog Jan Larsen og Per Nielsen. På 

konferencen var der foredrag om bla.  ekstrem foreningsudvikling, digital kommunikation i 

foreningslivet samt udvikling af naturen som fysisk ramme for Idræt og bevægelse.  

 

Vi var repræsenteret ved Jan Larsen og undertegnede da DIF afholdt valgmøde i Region Sjælland. 

Det foregik den 16. januar 2020 på Scandic i Ringsted, og der var genvalg til Jørn C. Nielsen fra 

Slagelse som repræsentant for Region Sjælland.    

 

Anlæg og faciliteter: 

 

Her kan vi stadig kun gisne om, hvornår man starter op med ombygning af Ringsted Sportscenter.  

Foruden problemer med lofthøjden, er Brandmyndighederne heller ikke tilfredse. Alt er derfor udsat 

til 2020/2021, idet mangler omkring 8 millioner kr.   

 

Nye foreninger.  

 

Ringsted Sport er ny forening i Ringsted Idrætsunion. 

 

Folkeoplysningsrådet. 



Her sidder der stadig 3 personer fra Idrætten, og det er hhv. Svend Age Jørgensen, Jan Larsen og 

undertegnede. Vi er nu halvvejs gennem vores 4 årig valgperiode, så om to år – har nye kræfter 

mulighed for at komme til, da der er valg.   

 

Gallafest: 

Gallafesten står nu foran sin 5. afholdelse – og dette sker den 13. marts i Ringsted Kongrescenter.     

De fire første arrangementer har fungeret rigtig godt, så med små ændringer – fungerer konceptet 

godt. Der er stor opbakning til arrangementet, hvor Ringsteds medaljetagere bliver hyldet og 

forskellige priser overrækkes. Jeg sidder med i komiteen til Trelleborg Fondens Idrætspris - hvilket 

og i år er sidste ansøgningsfrist den 28/2 - så I kan nå at indstille endnu.  

 

Halfordeling: 

Lige nu står vi foran fordelingen af haltider til sæsonen 2020 - 2021, 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 påtænker at gå på Facebook – og det arbejder Jan Larsen videre med.  

 

RIU Hjemmeside: 

Jeg vil gøre opmærksom på RIU hjemmeside, hvor I alle kan gå ind: Adressen er: 

http://www.ringsted-union.dk/  

 

Vores kasserer Hans Erik Schacht er webbmaster, så er der spørgsmål til hjemmesiden, vil Hans 

Erik svare.  

 

Desuden påtænker Ringsted Idræts Union at komme på Facebook, og her bliver Jan Larsen den 

ansvarlige.  

 

2019 har været et spændende år som frivillig i det foreningsliv vi har her i Ringsted Kommune, 

og   håber 2020 bliver lige så spændende, og vi atter kan få udbetalt en masse penge 

 

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 en fra bestyrelsen. 

 

Tak for samarbejdet med den kommunale administration især Flemming Beck Christensen, Kultur 

og Trivselsudvalget samt DIF &  DGI.  
 

http://www.ringsted-union.dk/

