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Kære RÆM-medlemmer
Sommersæsonen er godt i gang med ni aktiviteter i det fri og syv indendørs aktiviteter. Der
er altid lidt færre aktive om sommeren end om vinteren, sådan er det også i år, hvor 2000
af vores knap 2800 medlemmer dyrker sommermotion i RÆM.

Gode nyheder: Padel på vej i RÆM
- og vi søger ledere!

RÆMs medlemmer kan glæde sig til snart at kunne spille padel!
Bestyrelsen har som bekendt i nogen tid været i dialog med Badminton Roskilde om brug af badmintonklubbens kommende padelbaner i Himmelev, og der er nu givet grønt lys til at arbejdet med at
etablere de fire udendørsbaner kan gå i gang. Optimister siger, at banerne kan være klar i løbet af sommeren, og i hvert fald virker det realistisk, at RÆM kan have padel på programmet pr. 1. september.
RÆM har de fire baner hver tirsdag og torsdag kl. 10-14 – hele året!
RÆM-medlemmer, der er interesseret i at spille padel straks efter at banerne er klar, kan kontakte
Carsten Nielsen fra bestyrelsen – se mail nedenfor.
Vi søger interesserede, som kunne tænke sig at blive ledere og assistenter i den nye aktivitet. Bestyrelsen vil naturligvis sørge for vejledning og kursusforløb for de interesserede. Skriv til Carsten
Nielsen på e-mail: carsten_c_nielsen@yahoo.dk

Der er nu ganske få pladser tilbage som RÆM-frivillig på festivalen
Kontakt RÆMs festivalkoordinator Hanne Bay Christensen på mail: raem.festival@gmail.com
At være frivillig på festivalen er virkelig win-winwin! Som frivillig har du fri adgang til festivalens
musik, du nyder den gode festivalatmosfære og
samarbejdet med RÆM-kollegerne om opgaverne,
og vi tjener et pænt beløb til foreningens drift.

Festival 25. juni - 2. juli
OBS Det er stadig muligt at købe lotterikuverter
Der er få kuverter tilbage i forårslotteriet, så spørg lederen på dit sommerhold.

Nye udendørs baner til pickleball
De mange pickleballespillere i RÆM
glæder sig over nye baner i sommersæsonen. Et fint samarbejde mellem
Kongrescentret og RÆM har resulteret
i tre pickleballbaner på pladsen uden
for Hal D. Onsdag den 18. maj blev banerne indviet med bobler og snacks og spil i strid forårsblæst.

FRA INDVIELSEN DEN 18. MAJ
Fra venstre Hans-Erik Madsen leder af
pickleballholdene, Hanne Bay Christensen kontaktperson, Bente Riis idrætskonsulent DGI og Tove Buch Nielsen
RÆMs forkvinde

Måske er der en løsning på vej for byens keglecenter
Et tungt problem har plaget Roskildes keglespillere i flere måneder.
Siden efteråret 2021 er der blevet arbejdet i kulisserne på politisk niveau for at sikre overlevelse
for byens Keglecenter på Th. Nielsens Vej. Og uden Keglecentret er der ingen muligheder for at
spille kegler i Roskilde.
Kegleklubberne, som driver centret har en meget anstrengt økonomi efter den lange coronaperiode, hvor der i mange måneder ikke er blevet spillet, og hvor man ikke har kunnet afholde de
stævner, som i en del år har været det økonomiske grundlag for centeret. Samtidig har byrådet
skåret betydeligt i tilskuddet til lokaleleje for klubberne. Og oven i det hele har udlejer sat den
årlige leje op, og i øvrigt oplyser han, at han er indstillet på at sælge centret!
RÆM lejer sig ind i centret en formiddag om ugen, og her deltager ca. 50 af vores medlemmer.
Det nye er, at der kan være en løsning i sigte for Keglecentret. Roskilde Idræts Union har længe
været i dialog med kommunen om sagen, og det forlyder nu, at der muligvis er en løsning på vej.
Det er endnu for tidligt at hæve armene, og vi kan endnu ikke sige noget om, hvori løsningen består.

Peter Rysz Jensen, tidligere RÆM-formand, får stor idrætspris
Ved den store årlige idrætsfest i Roskilde
fredag den 20. maj blev RÆMs tidligere
formand Peter Rysz Jensen hædret med
Forum Advokaternes lederpris.
Ved prisuddelingen fremhævede advokat Erik Øvlisen bl.a. Peters store engagement og initiativrigdom. I sin takketale
satte RÆMs tidligere formand især fokus
på de mange med-ledere, som driver de
daglige aktiviteter i RÆM og i alle andre
foreninger. ”Uden dette bagland af frivillige ville der ikke være det samme livskraftige og innovative idrætsliv, som vi
har i dag. Stor tak for det!”

RÆMs ledere
Uden de mange dygtige ledere og assistenter var der ikke noget RÆM!
De næsten 200 frivillige er motoren i foreningen. Og der er god motorkraft! Men - med så mange
frivillige er der hele tiden nogle, der stopper og behov for, at nye tager over.
Ledere får en mindre økonomisk godtgørelse, og både ledere og assistenter er kontingentfrie.
Kommende ledere og assistenter får god introduktion til deres aktivitet, for eksempel er det almindeligt at starte som ”føl” hos erfarne ledere. Og vi lægger også vægt på, at ledere og assistenter løbende deltager i kurser, der gør dem endnu bedre.
I følgende aktiviteter er der aktuelt især brug for nye frivillige: Tennis, pilates, pickleball, padel,
qigong, yoga og varmtvandsgymnastik.
Hvis du har lyst til at være med til at drive og udvikle RÆM, så kontakt bestyrelsen.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

