Rønde idrætscenter – nyhedsbrev 1. kvartal 2017

Så blev det februar 2017 og vi håber, at I alle er kommet vel ind i det nye år.
Fra Rønde Idrætscenters side blev der arbejdet hårdt de sidste par måneder
inden årsskiftet – ja, selv den 31. december var der fuld gang i køkkenet, da alle
nytårsmenuer skulle være færdige til afhentning kl. 14.00. Nytårsmenuen var en
succes i år med 140 solgte menuer. Tilbagemeldinger omkring menuen har
været positive, så forhåbentlig bestiller endnu flere Nytårsmenuen hos Rønde
Idrætscenter igen i år.
Som det blev nævnt i forrige nyhedsbrev, blev der afholde julefrokost i
november. 171 feststemte mennesker havde en dejlig aften. Rønde
Idrætscenter gentager succesen, så der kan allerede nu sættes kryds i
kalenderen den 25. november 2017 
Punkterne, som blev skrevet ned på det afholdte stategimøde i november, er
lagt ind på vores hjemmeside. Punkterne bliver brugt som inspiration til
bestyrelsen og hvordan vi har arbejdet med jeres input, vil vi fortælle på
generalforsamlingen den 28. marts 2017.
Årets generalforsamling finder sted den 28. marts 2017. Der bliver igen i år
spisning for de fremmødte, og tilmelding er derfor nødvendigt på en mail til
admin@roendeic.dk, så der er mad til alle fremmødte. Vi håber selvfølgelig på et
stort fremmøde, og beder jeg derfor sætte kryds i kalenderen denne dag.
Byggeriet skrider planmæssigt frem, og man kan nu begynde at fornemme,
hvordan det færdige resultat kommer til at være. Udvendigt ligner det snart en
færdig facade, dog mangler forbindelses gangen til HHX.
Seneste store milepæl var vinduerne som kom i i sidste uge. Det betyder, at
bygningen nu næsten er lukket, og der snart bliver sat varme på, så den kan
begynde at tørre.
Der er jo også lidt udfordringer forbundet med et nyt byggeri. Bl.a. savnes
dagslyset i caféen og på kontoret. Kontoret er blevet mindre end før pga. en
støvvæg, så Anna, Jannie og Per har fået alternative arbejdspladser i det lille

rum. Men det skal jo ofte være skidt, før det bliver godt. Og det bliver rigtig
godt. Så der leves med manglende dagslys og lidt tæt arbejdsmiljø på kontoret.
Der er store forventninger og snart kommer foråret og med det, tid til at
planlægge indflytning i de nye lokaler.

Lige nu glæder vi os over at vi er blevet godt kørende i Rønde Idrætscenter med
en ny og flot bil – en kørende reklame for centeret 
Bestyrelsen og ledelsen i Rønde Idrætscenter er før blevet præsenteret i et
nyhedsbrev, men uden det faste personale var der jo ikke noget at være
bestyrelse og ledelse for. Derfor må det være på sin plads med en kort
billedpræsentation af det faste personale som vi møder i RIC:

Jane Axelsen
Køkken og Souschef

May Krog Nielsen
Serviceassistent i Køkken og Cafe

Mathias Medoc Benne
Serviceassistent i Køkken og Cafe

Johnna Wølch Jensen
Rengøringsassistent

Henrik Jørgensen
Service teknikker

Anna Kirstine Taul
Administrativ medarbejder

Jannie Jensen
Bogholder

Kommende kendte arrangementer 2017:
-

4. marts:
9. marts:
11-12. marts:
18. marts:
22. marts:
28. marts:
1. april:
8-9. april:
10-12. april:

Bekker Dans afdansningsbal
Syddjurs Award
Retro- og antikmarked
Rotary 50 år
Rønde Sparekasse Garantmøde
Generalforsamling
Gymnastikopvisning
DM Badminton hold
Badmintonstævne

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 og
håndboldsstævner i weekenderne.

Afholdte arrangementer 2017:
-

4.-5. februar:

Kommune mesterskaber i badminton

En lille bøn fra Rønde Idrætscenter:
Hjælp os med at være ambassadør for Rønde Idrætscenter. Rønde
Idrætscenter skal være et sted, hvor vi samles i Rønde og kan tilbringe nogle
gode timer. Støt op om arrangementer og vær med til at samle folk, så
arrangementerne bliver velbesøgt.
Vel mødt til generalforsamling den 28. marts 2017 – husk tilmelding på
admin@roendeic.dk
Med venlig hilsen
Heidi Jarlund på vegne af bestyrelsen og den daglige ledelse af Rønde
Idrætscenter

