NYT FRA BESTYRELSEN
marts 2019
Generalforsamling 2019
Generalforsamlingen blev afholdt fredag den 8. marts kl. 14.30 i Rådhusets kantine.
139 medlemmer deltog.
Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Kassereren og et medlem
genopstillede og blev genvalgt. Et medlem genopstillede ikke.
En suppleant genopstillede ikke. To nye suppleanter blev valgt.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig sådan:
Formand
Ole Rasmussen
Næstformand / kasserer Peter Rysz Jensen
Sekretær
Birgitte Bang Mikkelsen
Medlem
Tove Buch Nielsen
Medlem
Keld Ternholm
Medlem
Lola Engell Møller
Medlem
Inge Margrethe Vollmer
Suppleant
Erik Andersen
Suppleant
Hanne Bay Christensen
Referat af generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden www.raem.dk
Næste års generalforsamling finder sted 6. marts 2020.

Lady-walk
Kvindelige medlemmer (sorry boys!) indbydes til at deltage i Ladywalk på et RÆMsuperhold. Ladywalk finder sted den 27. maj med start på Tiøren og vandring rundt i
Amager Strandpark.
Ladywalk er Danmarks største velgørenheds motionsevent for kvinder.
Tilmeld dig via flg. link https://ladywalk.dk/add-super-member?guid=27c96462-8305-48358a9f-ffcf8e8776fc
Her udfyldes med navn, e-mail, størrelse på T-shirt og i feltet afdeling skrives RÆM.
Derefter indbetales 140 kr. enten via mobil Pay på nr. 2619 2807 eller på bank konto: 0400
4022741514
Tilmelding er først gældende og bindende når beløbet er indbetalt.
Den 27. maj er jeg klar til at udlevere T-shirt og rygpose fra kl. 17 på startstedet på Tiøren,
Amager Strandpark.
Har du spørgsmål ang. Ladywalk så tjek www.Ladywalk og du kan også sende mig –
Lillian Wad - en mail liwa1948@gmail.com

Sommerprogram 2019
Programmet er klar 1. april og udsendes til alle medlemmer med mail-adresse.
Samme dato åbnes programmet også på hjemmesiden,
Det trykte program leveres enten på aktivitetsstedet eller på adressen hjemme, så I kan få
det med ud til de aktive. Vinteraktiviteterne bedes efter udgangen af april returnere
eventuelle overskydende eksemplarer til enten kontaktpersonen eller til Kildegården 6.
Vinteraktiviteter som billard, bordtennis, stolemotion, petanque, traveture og stavgang, der
fortsætter som sommeraktiviteter, giver blot programmerne videre internt.

Roskilde Festival 2019
God musik, sjove opgaver og oplevelser samt socialt samvær.
I år har du mulighed for at høre og se Bob Dylan.
Tilmeldingen til årets festival er åben og du kan stadig nå at tilmelde dig.
I 2019 skal vi igen bruge mange frivillige i perioden 29.6. – 8.7.2019.
Hvis du har lyst til at opleve festivalen og yde en indsats for RÆM som servicevagt, så
send en e-mail til raem.festival@gmail.com
På hjemmesiden: http://www.hbc-festival.dk kan du læse om vor deltagelse på festivalen.
RÆMs Festivalkoordinator: Hanne Bay Christensen

Fritidsundersøgelse i Roskilde Kommune
Ved RÆM’s generalforsamling den 8. marts talte kommunens Kultur- og Idrætschef Poul
Knopp Damkjær om ”Aktiviteter og faciliteter i Roskilde Kommune – nu og i fremtiden”.
Han tog afsæt i en undersøgelse, som Syddansk Universitet har gennemført for Roskilde
Kommune. Den omfattende rapport ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter
og faciliteter” udkom i 2018. Rapporten kan hentes på denne adresse:
https://roskilde.dk/sites/default/files/fics/DAG/3678/Bilag/
Idraet_fritid_og_kultur_i_Roskilde_Kommune_-_aktiviteter_og_faciliteter.pdf

Badevandet på Kildegården 6
Nye brusearmaturer er sat op i baderummene. De gav i første fase alt for varmt vand.
Teknikerne skruede ned for temperaturen, men det har været vanskeligt at ramme den
temperatur, der passer alle. Det kan også konstateres, at temperaturen kan variere på
tidspunkter med mange eller få brugere. Der er løbende kontakt og dialog med fagfolkene,
der gerne vil levere det foreningen ønsker. .
Vi følger hele tiden op på situationen – og håber snarest at finde det rette niveau, så alle
kan nyde brusebadet.

Samarbejdet med Professionshøjskolen Absalon
Dette unikke samarbejde fortsætter med endnu et nyt hold motionsglade RÆMmedlemmer. De får helt gratis noget ekstra motion, bliver testet og er med til at gøre
eksamensafviklingen for de unge fysioterapeutstuderende meget realistisk.
Det har stor værdi for alle parter – så det er en vaskeægte win-win-situation.

Ny svømmehal i Roskilde
Vi ser i RÆM – som alle andre i Roskilde – frem til den nye svømmehal som en udvidelse
af Roskilde Badet. Den er klar i slutningen af 2019.
Vi følger udviklingen tæt på og er klar til de nye muligheder der bliver for at få mange flere
ældre til at svømme.

Med venlig hilsen
RÆM’s bestyrelse

