NYT FRA BESTYRELSEN
oktober 2018
Nyhedsbrevet
Fremover vil ”Nyt fra bestyrelsen” blive udsendt til alle medlemmer, der har mail-adresse
registreret i vores medlemssystem Conventus. Det letter håndteringen meget, hvis
medlemmerne sørger for at meddele eventuelle ændringer af deres mail-adresse.

Hjemmesiden
På RÆM’s hjemmeside er de fleste oplysninger åbne og tilgængelige. For vores ledere er
dog en side, der skal åbnes med kodeord. Det samme gælder den særlige side for styrketræningslederne.
Hidtil har adgang til ”Medlemssiden” også krævet kodeord, men denne adgangskode er nu
fjernet. Alle oplysninger dér er nu frit tilgængelige.

Baderum og omklædningsrum på Kildegården
Der færdes rigtig mange i omklædningsrummene og baderummene mandag til fredag –
faktisk flere end de er dimensioneret til. Der bliver løbende holdt nøje øje med forholdene.
Der er fortsat konstateret fugt- og ventilationsproblemer.
Derfor er en særlig indsats nu sat i gang. Folk fra forvaltningen og Ejendomsservice har
besigtiget lokalerne sammen med repræsentanter fra bestyrelsen og der er lagt en plan for
forbedring af forholdene inkl. financiering.
Inden nytår vil der blive foretaget nogle ændringer i rummene for at reducere fugtdannelsen, baderummene bliver vasket ned og der bliver malet.
I løbet af 1. kvartal 2019 bliver alle brusere udskiftet til nye termostatstyrede modeller.
Det bliver også vurderet, om forøget rengøring i rummene skal være en del af løsningen.
Ventilationssystemet kan desværre ikke skrues op – det kører allerede påhøjeste
kapacitet.

Rygeforbud
Der er rygeforbud på hele Kildegårdsområdet. Der bliver meget snart opsat tydelig
skiltning om forbudet. Hjælp gerne hinanden med at minde om det.

Hjertestarterkurser
I november måned afholdes 2 grundkurser og et genopfriskningskursus. Disse kurser er i
første omgang henvendt til ledergruppen i RÆM. Men hvis ikke alle pladser på kurserne
bliver besat vil eventuelle ledige pladser blive udbudt til alle medlemmer efter 4.11.

Medlemstal
Pr. 9. oktober var medlemstallet steget til 2770 – hvilket betyder en medlemstilgang på 32
nye medlemmer på knap 3 uger.

Makuleringsmaskine
Der er anskaffet en ny og kraftigere makuleringsmaskine på Kildegården. Den står i
gangen ved bog-bytte-centralen. Den er nem at bruge – følg symbolerne på maskinen.
Brugerne bedes skifte posen, når den er fyldt. Ekstra poser er lagt frem.

Workshop i og for naturen
Roskilde Kommune vil gerne opfordre til mere motion og færden i naturen. De har indbudt
til en workshop søndag den 28. oktober kl. 10.00-14.30 på Boserup Naturcenter. Flere fra
RÆM deltager – for vi er enige i, at den smukke natur omkring Roskilde godt kunne
udnyttes mere til motion i frisk luft – hele året rundt.

Musik på Gimle
Desværre var den dejlige koncert med Øernes Blues Band ikke så velbesøgt som ønsket.
Bestyrelsen har derfor besluttet at lukke for RÆM-arrangement på Gimle fremover.
I stedet forventes det, at arrangementer i samarbejdet med andre aktører på Kildegården
kan blive et godt tilbud.
Samarbejdet på Kildegården er kun lige startet. Alle morgenfriske er netop inviteret til
aktiviteter kl. 7.00-7.45 i uge 44 og 45. Senere sker deltagelse mod betaling.
Se opslaget på Kildegården.

Politiker i praktik
I år har vi i RÆM fået henvendelse fra to politikere, der gerne vil følge vores aktiviteter og
høre om vores arbejde i foreningen. Den 23.10. var der besøg i spinning og billard og
bagefter en positiv snak med politikeren, der efterfølgende meldte sig ind i RÆM.
Den 1.11. kommer en anden politiker på besøg – med ønsket om at se så mange
aktiviteter som muligt.
En tredje politiker har signaleret interesse og der truffet aftale om besøg den 31.10.

Mindeord om Carl Rasmussen
Vi fik den 18. oktober den triste meddelelse, at en af vore meget aktive ledere Carl
Rasmussen var død efter meget kort tids sygdom. Hans hjerte sagde stop.
Carl var en ihærdig, hjælpsom og meget behagelig person, der var aktiv som IT mand i
mange sammehænge - og som travetursleder og billardleder.
Han tog initiativ til at få en udsmykningsgruppe til Caféen på Kildegården op at stå – og
han var en af de frivillige, der tog den kæmpestore maleropgave på sig, da hele
træningscentret og billardcentret skulle indrettes.
Han var midt i en værdifuld gerning, der glædede både ham selv og RÆM. Det synes helt
urimeligt at han ikke er her mere.
Æret være hans minde.

Med venlig hilsen
RÆM`s bestyrelse.
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