Rønde Idrætscenter – nyhedsbrev 4. kvartal 2016

”Jeg glæder mig i denne tid – nu falder julesneen hvid, så ved jeg julen kommer”
Et hyggeligt citat fra Peters jul – julesneen har vi endnu ikke rigtig set, men
julen kommer nærmere med hastige skridt. Byen er smukt pyntet med juletræer
og julelys og det samme er gældende for Rønde Idrætscenter.
Årets tilbagevendende tradition med julefrokost i hallen er netop overstået. I år
med 171 festglade gæster i multisalen, med god mad og god musik.
Foruden julefrokost har bestyrelsen og ledelsen i Rønde Idrætscenter afholdt et
dialogmøde den 15. november 2016, hvor medlemmer og brugere af Rønde
Idrætscenter var inviteret. Aftenen forløb godt. Der var et godt fremmøde, og
der var mange gode ideer fra den fremmødte skare. Listen over ideer til hvad
idrætscenteret kunne bruges til er lang. Nogle punkter er der allerede nu taget
hånd om, og andre punkter vil der blive arbejdet ihærdigt på at gennemføre. Der
arbejdes stærkt på at kunne præsentere en plan, der forholder sig til punkterne
på generalforsamlingen den 28. marts 2017. Listen over punkterne kan findes
på RIC’s hjemmeside.
Årets afslutning betyder også, at det nu er tid til at indbetale
medlemskontingentet til Idrætscenteret. Der skal betales for 2017 inden den
31/12-2016. Ifølge vedtægternes §5 stk. 4 er der kun stemmeret på
generalforsamlingen for de medlemmer, der er medlem af institutionen senest
31. december året før generalforsamlingen, og som ikke er i
kontingentrestance ved generalforsamlingens afholdelse.

Husk derfor inden den 31/12-2016 at indbetale årets medlemskontingent på kr.
100,00 på RIC’s konto
Reg.nr. 7260 kontonr. 1131880 eller på mobilepay 2526 1102
Husk at skrive kontingent + navn på indbetaler
I dette års sidste nyhedsbrev skal jeg også lige minde om, at der igen i år kan
bestilles en lækker nytårsmenu. For kr. 345,00 pr. person tager RIC
køkkentjansen den 31/12-2016. Se menuen på hjemmesiden eller afhent
brochure i RIC.

Byggeriet af vores nye tilbygning er godt i gang, og vi glæder os meget til det
står klar. Indtil da kan I følge med i byggeriet via billeder på vores hjemmeside
og facebookside.

Kommende kendte arrangementer december 2016 og 1. Halvår
2017:
28.-30. december 2016 Badminton julestævne
4. marts 2017 Bekker Dans afdansningsbal
9. marts 2017 Syddjurs Award
11.-12. marts 2017 Retro- og antikmarked
1. april 2017 Gymnastikopvisning
Der afholdes mange arrangementer, så som private fester, kursus, møder m.m. Der leveres mad ud af
huset, og hver fredag kan der bestilles tapas for 2. Der er desuden mange badminton-, bordtennis- og
håndboldsstævner i weekenderne.

Afholdte arrangementer siden sidste nyhedsbrev:
24. september 2016 – Badmintonstævne
29.-30. oktober 2016 - Retro- og antikmarked
3. november 2016 - Uddannelses- og erhvervsmesse
4. november 2016 - Bekker Dans efterårsturnering
15. november 2016 - Dialogmøde med RIC’s brugere og RIC’s ledelse og bestyrelse
26. november 2016 - Rønde Idrætscenter julefrokost
Husk vores lille bøn fra Rønde Idrætscenter:
Hjælp os med at være ambassadører for Rønde Idrætscenter, da Rønde
Idrætscenter skal være et sted, hvor man samles i Rønde og kan tilbringe nogle
gode timer. Støt op om arrangementer og vær med til at samle folk, således vi
kan få nogle gode og velbesøgte arrangementer. Vil I også være med til at
præge udviklingen i Rønde Idrætscenter, så bliv medlem ved at indbetale
kontingentet på 100 kr. og få stemmeret på den næste generalforsamling.
Vi vil gerne takke vores medlemmer for jeres opbakning i 2016. Vi ønsker jer
alle en rigtig glædelig jul samt et rigtig godt nytår. Vi glæder os til at arbejde
videre med vores byggeri samt videreudvikle RIC i 2017.

Med venlig hilsen
Heidi Jarlund på vegne af bestyrelsen og daglig ledelse af Rønde Idrætscenter

