RIU
Ringsted Idrætsunion Repræsentantskabsmøde tirsdag den 15. februar 2022.
BERETNING:
Det var med stor sorg vi modtog meddelelsen om, at Palle Rasmussen den 29. oktober
2021 var sovet stille ind. Palle var i mange år medlem af bestyrelsen for Ringsted
Idrætsunion og havde formandsposten i 4 år. Han var desuden vores faste dirigent i en
årrække, og bestred også jobbet som bilagskontrollant i mange år.
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes Palle.
Tak og ære være hans minde.
Vores ordinære repræsentantskabsmøde i 2021 den 16. februar 2021, blev på grund af
Covid-19 restriktionerne først afholdt den 23. september, så det er meget begrænset,
hvad der er sket siden da. Nu er alle restriktioner ophævet, og Danmark er så småt i
gang med at komme tilbage til det, vi havde før Covid-19 stormede ind over den store
verden og lille Danmark.
Bestyrelsesmøder:
Normalt afholder vi 4 bestyrelsesmøder om året, men i både 2020 og 2021 har vi kun
afholdt 2 bestyrelsesmøder. I 2021 hhv. 10. juni og 8. december. Alle vores møder har
været her på Ringsted Sportscenter, og der har været mange gode dialoger og
diskussioner. I 2021 kom der pænt med ansøgninger ind, og derfor er der udbetalt en
del penge. Hvor mange der er udbetalt – kommer kasserer Hans Erik ind på, når
regnskabet fremlægges.
Regionsrådsmøderne i 2021, har også været meget ramt af forhindringer. Først skulle
det ha’ været afholdt 16/1, og det var det udsatte fra november 2020. Det blev så rykket
til 2/2, men pga. restriktioner og forsamlingsforbud, blev det yderligere rykket til den
5. marts, og afholdt virtuelt via Teams. Fra RIU deltog Jan Larsen og Per Nielsen.
Næste møde skulle ha’ været 4/9, men pga. mange afbud, blev dette udsat til 14/11,
hvor det lykkedes at afholde et fysisk møde i Slagelse. Pga. formandens ferie, deltog
Jan Larsen på RIU’s vegne.
Nye foreninger.
I 2021 er der ikke kommet nogen nye foreninger til.
Folkeoplysningsrådet.
Her sidder der 3 personer fra Idrætten, og det er hhv. Svend Age Jørgensen, Jan Larsen
og undertegnede. Vi er nu igennem vores 4 årig valgperiode, og derfor er der senere i

dag valg til den næste 4 års periode. Møderne i 2021 har for det meste været fysiske
møder, men der har også været virtuelle møder.
Gallafest:
Gallafesten står nu foran sin 7. afholdelse – og dette sker den 10. marts i Ringsted
Kongrescenter. Der er normalt stor opbakning til arrangementet, hvor Ringsteds
medaljetagere bliver hyldet og forskellige priser overrækkes. Jeg sidder med i komiteen
til Trelleborg Fondens Idrætspris, og den overrækkes under festen.
Halfordeling:
Her er der ikke været afholdt nogen fysiske møder det sidste år, men fordelingen af
haltider til sæsonen 2021 – 2022 er fordelt præcis som de to foregående år.
Vi håber foreningernes vil benytte sig af de tider de bliver tildelt, og husker at afmelde
tider, som ikke benyttes alligevel - så andre kan få glæde af dem. Der er foretaget
optælling i 3 gange i november/december 2021, og der tælles også 3 gange i
januar/februar 2022.
Den 2/12 modtog RIU en henvendelse fra Ringsted Kommune vedrørende en
spørgeskemaundersøgelse angående fremtidens cyklisme i Kommunen. Den blev
videresendt til vores medlemsforeninger, og jeg håber rigtig mange har svaret på den.
Resultatet af undersøgelsen er ikke kommet endnu, men vil blive sendt rundt, når vi
modtager den.
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.
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 - I
altid er velkomne til at kontakte en fra bestyrelsen.
I dag siger vi farvel til Svend Aage Jørgensen som nu har valgt at stoppe
bestyrelsesarbejdet i RIU og i Folkeoplysningsrådet. Bestyrelsen vil sige Svend Aage
en stor tak for det arbejde, han er udført som frivillig leder, og ønsker ham alt mulig
held og lykke i fremtiden.
Tak for samarbejdet med den kommunale administration især Flemming Beck
Christensen, DIF og DGI.
Dette var ordene fra Bestyrelsen.

