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DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent. 

a. Henrik Braderup Olsen blev valgt til dirigent 

2. Formandens beretning. 

a. Igen i år har foreningen været ramt af Corona. Det har bl.a. betydet online møder og 

udfordringer i afdelingerne med aflyste idrætter 

b. Sportsfest startes op igen 

c. Reklame for den oprettede pulje til at støtte anden idræt – forklaring af puljen 

formål og hvorfor den er oprettet. 

d. Stort tillykke til Jens-Erik Fischer – 50 år i GRIF – godt gået. 

i. Dette vil blive fejret senere på foråret/sommeren 

3. Beretningen fra udvalgene - alle beretninger (inkl. formandens) kan læses på conventus eller 

på Gl.Rye IFs hjemmeside 

a. Gymnastik: Fokus på flere trænere pr. hold – dette gør det mere overkommeligt – 

det skal være sjovt at være frivillig og man er flere om at løfte opgaven. Eva har haft 

seniorholdet for sidste gang – hun fylder 80 år – godt gået. Endelig 

gymnastikopvisning igen. Instruktørkursus. Overnatningstur for de ældste. 

b. Karate: Præget af corona, men eks. med træning udenfor – stor lyst til træning 

blandt medlemmerne. Nåede afslutning inden sommer med gradueringer. Efteråret 

startet godt op. Halvt kontingent. August 10 års jubilæum. Fokus: fastholdelse af 

juniorer. 

c. Håndbold – ikke til stede pga. sygdom 

d. Tennis/Padel: Svært at holde på medlemmer – men nu ser det lysere ud for den nye 

Padelbane. Kan forhåbentlig smitte af på Tennis tilslutningen. Gode erfaringer fra 

andre foreninger. Padel er en voksende og meget populær sport. 

e. Motionister: 44 medlemmer – kørt med frikontingent. Forskellige fejringer og med i 

uge 30 med fjernstyrede biler. Forskellige arrangementer i løbet af året. 

Moderniseret klubhuset – malet og ordnet – stor tak til de frivillige hjælpere.  

Input: Bør vi få et nyt loft i klubhuset – det runger meget. 

f. Badminton: Ungdomsafdelingen struggler – det er meget svært at finde trænere 

men der er mange unge, som gerne vil spille badminton. Gør det svært at lave andre 

aktiviteter end træning. Forsøger at finde trænere gennem DGI. Træning kræver 

trænere som har noget viden og kan træne forskellige niveauer.  



Seniorafdelingen: Eet hold a 12 spillere – kører rigtig fint. Altid mange til træning. 

Gået fremad med fremmøde. Mix hold nu – både mænd og kvinder. 

g. Fodbold: Faldende medlemstal pga. Corona. Har brug for at gøre et stykke arbejde 

for at tiltrække flere medlemmer igen. Første år for senior holdet udenfor Ry 

fodboldklub. Old boys har stor tilslutning. 

h. Basketball: ikke tilstede pga. Sygdom. Basket er en ny afdeling under GRIF startet i 

2022 

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

a. Kristian fremlagde årsregnskabet og det blev godkendt af Generalforsamlingen. 

b. Det blev fremhævet at der er mange penge i GRIF, som bør komme ud og leve 

c. Klubhuset kan evt. moderniseres – måske mere tæt sammenhæng med Skolen. Der 

bliver allerede kigget ind i dette i Bestyrelsen -  DGI kommer ud med konsulenter 

sidst i April. 

5. Indkomne forslag - ingen indkomne forslag 

6. Valg af formand til bestyrelsen. 

a. Formand: Mads Carstensen – på valg - genopstiller 

b. Formand: Henrik Jensen – på valg – genopstiller IKKE – indtil videre fortsætter 

bestyrelsen med en enkelt formand 

7. Valg af bestyrelse + 1 suppleant i henhold til § 8. 

a. Ingen er på valg: 

i. Sekretær: Lise Engel Hartwell – ikke på valg 

ii. Kasserer: Kristian Bollerup – ikke på valg 

iii. Suppleant: På valg – Henrik Jensen meldte sig som suppleant 

8. Valg af udvalg + minimum 1 suppleant i henhold til § 8. 

a. Gymnastik: 

i. Formand: Sisse Resen – på valg – genopstiller 

ii. Udvalgsmedlem: Iben Johanne Thomsen – på valg – genopstiller IKKE – 

Gymnastik forsøger at finde en til denne tjans 

iii. Kasserer: Rikke Hougaard (ikke på valg) 

iv. Udvalgsmedlem: Maria Husak (ikke på valg) 

v. Udvalgsmedlem: Else Marie Andersen Vind (ikke på valg) 

vi. Udvalgsmedlem: Annelouise Jensen (ikke på valg) 

b. Karate: 

i. Formand: Preben Frost - på valg - genopstiller 

ii. Anna Frost – ikke på valg men ønsker at træde ud – Jakob Alexander Brahm 

stiller op i stedet for Anna  

iii. Peter Berg (ikke på valg) 



iv. Morten Christensen (ikke på valg) 

v. Mads Havshøj (ikke på valg) 

c. Håndbold: 

i. Formand: Morten Baastrup - på valg - genopstiller 
ii. Kasserer: Niels Braad - på valg - genopstiller 

iii. Udvalgsmedlem: David Hay - på valg - genopstiller 
d. Tennis og Padel: 

i. Formand: Jens-Erik Dengsøe – på valg - genopstiller IKKE – Jakob og Brian 

tager over som hhv. Kasserer og formand. 

ii. Udvalgsmedlem (kasserer): Jakob Skov Christensen – ikke på valg 

iii. Udvalgsmedlem (formand): Brian Laursen – ikke på valg 

e. Motionister - ingen er på valg: 

i. Formand: Jens-Erik Fischer 

ii. Kasserer: Svend 

iii. Andre medlemmer: Mona, Eva, Vagn og Karsten 

f. Badminton  

i. Formand Ungdom: Charlotte Klejs Vagner - på valg - genopstiller 

ii. Formand Senior: Kasper Kjærsgaard Nielsen - på valg - genopstiller 

iii. Kasserer: Henriette Klostergaard Rokkjær - på valg – genopstiller 

iv. Gerne flere hænder  

g. Fodbold: 

i. Formand og Senioransvarlig: Henrik Larson - på valg - genopstiller 

ii. Ungdomsansvarlig: Michael Høst - ikke på valg 

iii. Kasserer og Oldboys: Kasper VJ - på valg - genopstiller  

iv. Suppleant: Anne-Mette Pinderup - på valg - genopstiller 

h. Basket: 

i. Formand: Mathias Ørntoft - ikke på valg 

ii. Næstformand: Jens Rishøj Møller - ikke på valg 

iii. Kasserer: Rasmus Høeg Jensen – ikke på valg 

9. Valg af revisor + 1 suppleant i henhold til § 8. 

a. Revisorer: Henning Leth og Eva Kristensen fortsætter 

b. Suppleant: Claus Riber fortsætter 

10. Eventuelt 

a. Ok indtægter i år 16.000 kr. – Alle afdelinger må gerne reklamere lidt for denne 

mulighed med at støtte når man tanker. 

b. INPUT: lad os bruge nogle penge på at få gang i noget aktivitet. Vi skal have fat i det 

unge. Opfordring til alle underafdelinger om at bruge så mange penge som muligt på 

eks. Udflugter og andre ting for at styrke fællesskabet. Lad os skabe fællesskaber så 



vi kan holde på de unge! Støtte fra bestyrelsen til at bruge så meget som muligt på 

dette i de enkelte afdelinger. 

c. Hvordan kan vi give mere beslutningsmuligheder til bestyrelsen så vi kan udnytte de 

midler som ligger i afdelingerne.  

d. Fælleskontingent kunne også være en mulighed – men det kræver et opgør med 

afdelingstankegangen. Og der er flere udfordringer eks. Holdsport som fodbold. 

Nogle sportsgrene er afhængige af kontinuerligt hold.  

e. Bestyrelsen vil tage alle ideer videre. 

 


