
Formandsberetning for GRIF 2018 ved Flemming Hansen 

I 2018 fejrede GRIF sit 100 års jubilæum som Idrætsforening.  

At nå dette er i sig selv en præstation, men GRIF er som forening også større, stærkere og har flere 

medlemmer og frivillige end aldrig tidligere. Som forening står GRIF utroligt stærkt og går ud af 

2018 forberedt og klar til at møde fremtiden. 

Vores forskellige afdelinger har gennem året fejret 100 året på deres egen valgte måde med blandt 

andet gymnastikopvisning med hold udklædt i forskellige trends fra årtierne til fest afholdt af 

Motionisterne over Sportsfesten, der blev gjort ekstra meget ud af i 2018. 

Sportsfesten var med stort telt, morgenmadsbuffet hvor der var gjort ekstra ud af det i forhold til 

vores normale servering. +300 fik lidt godt til maven.  

Der var lørdag aften stor fest med middag fra Hotel Lyngdalen, stand up komiker og live band der 

spillede op til dans. Alt i alt en kæmpe succes. 

GRIF valgte i 2018 at bruge en del penge, udover hvad vi normalt ville bruge på vores 100 års 

jubilæums arrangementer, hvorfor vi i 2019 vil dæmpe vores forbrug lidt, forstået på den måde, at 

vi ikke vil bruge mange penge på ekstra ting udover vore normale budgetter. 

Motionisterne er gået i gang i kælderen under Klubhuset og har fået etableret et superhyggeligt 

område med masser af atmosfære, hvor der kan hygges, spilles billard, bordtennis, dart, kort og 

andre spil.  

Hvis I ikke har været forbi, så gå ned og tag et kig, der er rigtig hyggeligt dernede. 

Det ser ud til, at der også snart vil blive etableret toiletforhold i forbindelse med stadionhuset. 

Motionisterne har søgt om tilskud fra Kvickly fonden og har fået tilsagn, så det vare nok ikke 

længe, inden de bliver etableret. 

GRIF er også del af et initiativ til at få etableret en skaterbane, der lige nu tænkes placeret i området 

omkring vores tennisbane. Der arbejdes fortsat på hvordan en sådan kan etableres og specielt 

hvordan den kan finansieres. Dette arbejde vil pågå i ind i 2019 også.  

GRIF tilbyder os selv som byens store forening, hvor der skal være plads til alle. Det har vi, som i 

alle år, også gjort i 2018 og vil selvfølgelig fortsætte med det. Der er strømninger og masser af ideer 

i byen, hvor forskellige initiativtagere har taget bolden op med at kigge på fremtiden for Gl.Rye 

med alt fra institutioner til foreninger, kan vi gå sammen? skal vi gå sammen?  



Et fælleshus med foreningsaktiviteter? Erhverv? Begge dele? og måske skole og børnehave hvor 

alle er med, er det en fremtid? GRIF har deltaget på sidelinjen i en del af disse diskussioner i 2018 

og ser positivt på initiativerne. GRIF vil forsat tage del i disse diskussioner, da vi ser os selv, som 

en vigtig og nødvendig spiller i byens liv og fremtid. 

Til generalforsamlingen i 2018 blev der desværre ikke fundet 2 personer til den direkte valgte 

bestyrelse og vi leder stadig efter 2.  

Arbejdet er faktisk ikke så stort og det virker måske skræmmende set udefra men er altså ikke så 

galt.  

Der er ca. 5-6 møder om året inkl. generalforsamlingen. De respektive afdelinger er 100% 

selvkørende hvorfor det kun er opgaver der går på tværs der skal løftes og det er opgaver hvor alle 

hjælper til. Skulle nogen have lyst eller vil vide lidt mere så er i velkomne til at tage kontakt. Vi har 

brug for jer. 

Herudover noget af det vigtigste. 

På bestyrelsens vegne skal der lyde en stor og speciel tak for indsatsen i 2018.  

Vi takker alle afdelinger, alle frivillige, alle sponsorer og alle andre for det store og uvurderlige 

arbejde, der er blevet lagt i at fejre GRIF gennem hele 2018. Dette samtidig med at alle selvfølgelig 

også har lavet alle normale ting i afdelingerne og i bestyrelsen gennem året.  

Uden hjælpen og indsatsen fra så mange ville det ikke have lykkedes, så rigtig mange tak. 

Vi ses i klubben og forhåbentligt til GRIF´s generalforsamling d. 11. marts kl. 19:30, vi starter med 

lidt hygge og mad kl. 18:45 så mød op!!! 
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