
RIU 

 

Ringsted Idrætsunion Repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. februar 2023.  

 

 

BERETNING: 

 

. 

 

Vores ordinære repræsentantskabsmøde i 2022 fandt sted den 15. februar 2022. Nu var 

alle restriktioner ophævet, Danmark så småt i gang med at komme tilbage til det, vi 

havde før Covid-19 stormede ind over den store verden og sprit var igen noget man 

drak – i stedet for at komme det på hænderne. Desværre er der ikke rigtigt kommet 

gang i kursus delen hos vores kære foreninger, hvilket er lidt ærgerligt, men vi håber 

2023 byder på mere aktivitet hos medlemsforeningerne.        

    

Bestyrelsesmøder: 

Normalt afholder vi 4 bestyrelsesmøder om året foruden repræsentantskabsmødet, men 

i 2022 har vi skåret et enkelt væk således vi kom ned på 3. Startede året med møde 

19/1 – efterfulgt af vores repræsentantskabsmøde 15/2. Lige før sommerferien – nemlig 

27/6 holdt vi det andet møde, og 1. december blev det sidste reelle møde afholdt. 

Normalt holder vi vores møder på Ringsted Sportscenter, men vi synes priserne efter 

TMS har overtaget efter FORNIS var skruet noget i vejret – specielt drikkevarerne, så 

vi har valgt at rykke flere af vores møder ud af huset.  
 

Vi har deltaget i Regionsrådsmøderne i 2022 og desuden har vi meldt os ind i DIS 

Danske Idrætsråd og Samvirker. Dette betyder nu – at alle idrætsråd og samvirker er 

samlet i en organisation. Der var stiftende generalforsamling den 24. september i 

Fredericia, men vi kunne desværre i være tilstede, men havde sendt skriftlig 

tilkendegivelse.      

 

Nye foreninger.  

I 2022 er der ikke kommet nogen nye foreninger til.      
 

Folkeoplysningsrådet. 

Her sidder der 3 personer fra Idrætten, og det er hhv. Jan Christiansen, Jan Larsen og 

undertegnede. Vi er nu igennem det første år -  af vores 4 årig valgperiode, og næste 

valg bliver derfor først i 2026.   
 

Gallafest: 

Gallafesten står nu foran sin 8. afholdelse – og dette sker den 9. marts i Ringsted 

Kongrescenter. Der er normalt stor opbakning til arrangementet, hvor Ringsteds 



medaljetagere bliver hyldet og forskellige priser overrækkes. Ringsted Idrætsunion er   

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 2022 – 2023 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 

3 gange i november/december 2022, og der tælles også 3 gange i januar/februar 2023.    

 

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. 

 

Tak for samarbejdet med den kommunale administration især Flemming Beck 

Christensen, DIF og DGI.    

 

Dette var ordene fra Bestyrelsen.  

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

