Rønde idrætscenter – nyhedsbrev 3. kvartal 2016

Årstiden er ifølge kalenderen efterår. Der er dog vendt op og ned på alt for
dette nyhedsbrev er forfattet på terassen den 2. uge af september, hvor jeg
sidder i 20 gr. og nyder en smuk solnedgang.
Efterår/vinterens sportsprogram er ikke afhængig af vejret og derfor er de
mange sportsgrene nu startet op i de forskellige haller. Dette betyder at der
igen er masser af liv og aktivitet i RIC fra morgen til aften.
Der er også travlhed i den daglige ledelse i RIC og i bestyrelsen. I skrivende
stund arbejdes der ihærdigt med at få de sidste planer på plads for det
forestående byggeri. Når alt er faldet på plads vil medlemmer af RIC blive
informeret i et særligt ”byggeprojekt” nyhedsbrev, med de overordnede planer
for RIC.

Kommende kendte arrangementer 2. halvår 2016:
24. september 2016 - badmintonstævne
29.-30. oktober 2016 - Retro- og antikmarked
3. november 2016 - Uddannelses- og erhvervsmesse
4. november 2016 - Bekker Dans efterårsturnering
9. november 2016 - Juleshow og modeshow Rønde Handelsstandsforening
15. november 2016 fra kl. 17.30 til ca. kl. 20 - Dialogmøde med RIC’s brugere og RIC’s ledelse, hvor vi
selvfølgelig håber at I som medlemmer vil møde op sammen med andre brugere af RIC – uanset
hvordan man bruger centeret, således vi kan få et godt og konstruktivt møde.
Formålet med mødet er at informere brugere om RIC’s strategi og planer for de kommende år, samt
skabe rum til en konstruktiv dialog mellem brugerne og centeret, således brugerne og idrætscenter i
fællesskab kan arbejde på at realisere RIC’s potentiale som et samlet idrætscenter for alle brugere.
Der vil blive serveret et let traktement under mødet.
26. november 2016 - Rønde Idrætscenter julefrokost – HUSK at tilmelde dig sammen med naboer,
grundejerforeninger, virksomheder etc. og få en hyggelig aften med god mad og god musik
27.-30. december 2016 - Badminton julestævne

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 siden sidste nyhedsbrev:
19.-25. juni 2016 DBU forboldskole
31. juli 2016 Dansens dag
3. august 2016 Temadag for alle syddjurs skoler
20.-21. august 2016 Badmintonstævne
27.-28. august 2016 Badmintonstævne
10.-11. september 2016 Fregat cup
Og mange arrangementer som møder, kursus og mini messe

Husk vores lille bøn fra Rønde Idrætscenter:
Hjælp os med at være ambassadør 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.
Vi håber at se jer i RIC den 15. november 2016 til Dialogmøde og ikke mindst
den 26. november 2016 til den årlige julefrokost.

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

