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Bestyrelse og udvalg
Formand

Anne Marie Melin, Fuglsøvej 3, 8586 Ørum Djurs
Mail: daggaardsminde@djurs.net
Tlf. 29 36 23 99

Næstformand

Kenneth Melander Skov, Kamillevej 14, 8500 Grenaa
Mail: kennethmskov@yahoo.dk
Tlf. 51 20 44 22

Ungdomsf. & PR

Maria Juul, Åbrovej 8, 8586 Ørum Djurs
Mail: empacherjuul@hotmail.com

Tlf. 40 55 97 14

Kasserer

Leo Press, Kni Kærvej 8, 8586 Ørum Djurs
Mail: leopress@nrdn.dk

Tlf. 26 55 19 57

Sekretær

Laila Johanson, Stendyssevej 3, Stenvad, 8586 Ørum Djurs
Mail: laila.nielsen@mail.tele.dk
Tlf. 24 25 20 93

Best.medlem

Jan Skov, Kamillevej14, 8500 Grenaa
Mail: janskov@ymail.com

Best.medlem

Michael Lillie Falck Friedrichsen, Gl. Randersvej 4A, Thorsager
8410 Rønde, Mail: lilliefalck@gmail.com
Tlf. 24 41 99 14

Ansvarlig for
Hjemmesiden

Kenneth Melander Skov, Kamillevej 14, 8500 Grenaa
Mail: kennethmskov@yahoo.dk
Tlf. 51 20 44 22

Henvendelse ang.
Loppemarked

Leo Press, Kni Kærvej 8, 8586 Ørum Djurs
Mail: leopress@nrdn.dk

Petanque

Tove Schmidt, Knudsvej 8, 8586 Ørum Djurs
Mail: tove-schmidt@mail.dk
Tlf. 23 69 69 96
Annelise Hougaard, Skråvejen 8, 8586 Ørum Djurs
Mail: annelisehougaard@anarki.dk
Tlf. 52 82 44 08

Seniorudvalg

Jytte N. Sørensen, Ramten Hedevej 19, 8586 Ørum Dj.
Mail: jytte@nyborg-s.dk
Tlf. 86 38 12 66

Klubblad

Leo Press, Kni Kærvej 8, 8586 Ørum Djurs
Mail: leopress@nrdn.dk
Tlf. 26 55 19 57
Laila Johanson, Stendyssevej 3, Stenvad, 8586 Ørum Djurs
Mail: laila.nielsen@mail.tele.dk
Tlf. 24 25 20 93
Kathe Fogh, Skippershovedvej 5, Stenvad, 8586 Ørum Djurs
Mail. kafo@videndjurs.dk
Tlf. 25 75 16 66

Lån af klubhus
Klubhuset

Jonna Klemmensen, Skiffardvej 17, 8560 Kolind Tlf. 86 33 91 34
Ramten Hedevej 11, Ramten, 8586 Ørum Djurs

Ørum Aktiv
Center

Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs
Halinspektør Svend Åge Jellesen
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Kommende Arrangementer:

Afslutningsfest den 8 april.
Håndboldstævne søndag den 11. juni
Loppemarked den 19.-20 august
Bemærk at lageret er flyttet til Huldremosevej 28, Ramten
(i Thyge Johnsens lade)
KVIK/Ramtens klubblad 1/2017
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Værksted:
Skolebakken 1
Privat: Kratbakken 32, 8586 Ørum
Tlf. 86 38 14 96 . Bil tlf. 30 87 09 96
frankbirch@mail.tele.dk

JEG TILBYDER MIG MED ALT INDEN FOR
Tømrer– og snedkerarbejde
● Ombygninger
● Nybygninger
● Udestuer
● Alle former for reparationer både for
Private, virksomheder, landbrug m.v.
Ring og få en snak om dit behov,
Jeg giver gerne et uforpligtende tilbud.
●

Herrerne i 2017
Så er vi godt i gang med anden del af sæsonen for herrerne.
Første del valgte vi kun at melde et herre hold med til turneringen i stedet for to.
Det var fordi vi ofte måtte spille med samme spillere på begge hold for at have spillere nok.
Efter en god snak blev vi enige om, kun at have et herre
hold.
Det har vist sig at være en god ide, da vi næsten hver gang
kan komme afsted med 12 mand.
Vi har fået Mads Ginnerup på holdet. Han er en høj bagspiller, som sammen med Rasmus Høegh og Morten Bendtsen
pludselig giver os mulighed for at skyde udefra.
Holdet fungerer rigtig godt, selvom der er stor alders forskel.
De unge tager ofte de første 15 min, så lidt af farten er gået
4
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af modstanderne.
Vi har også fået godt gang i Jakob Melin i målet. Det har
gjort, at Mille ikke skal stå alle kampene selv, da det slider
noget på en målmand.
Spillerne på holdet kan heldigvis spille mange pladser, så
det er ikke det store problem at stille et godt hold.
Vi har heldigvis også mulighed for at ringe efter Kasper Kløve, når vi mangler en spiller. Han har godt nok fået noget
længere at køre, da han er flyttet til Rødkærsbro.
Vores niveu er lidt svingende, da der ofte er komme lidt øl
inden bords dagen før kamp. Men de dage, hvor vi alle er
friske, vinder vi stort.
Lige nu ligger vi midt i serie 4. Jeg tror vi kommer lidt højre
op, inden sæsonen er færdig.
Det er et hold med højt humør og masser af lyst til at spille
håndbold.
Som træner vil jeg gerne sige 1000 tak for alle de timer, jeg
må være en del af holdet. Det er altid en fornøjelse at komme til træning og kamp med Jer.
Hilsen Jan Skov
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Billeder fra en træningsaften
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Serie 3 Damerne
Denne sæson har været en utrolig oplevelsesrig sæson.
Damerne sluttede sidste sæson af med en flot 1. plads og
skulle derfor i år 2017 starte med at spille serie 3. Dette har
været en stor udfordring for damerne, da de ikke vidste, hvad
de præcis gik ind til.
Efter nogle samtaler med holdet har vi fundet ud af, hvilket
niveau vi regner med at møde den kommende sæson. Muligheden for at øge effektiviteten af træningen har været at træne sammen med Herrespillerne i Kvik/Ramten. Dette har givet en anden gejst i træningstiden og socialt efter træningen.
Pigerne fandt hurtigt ud af, hvordan man skal spille for at
kunne hamle op med de bedste piger.
I år har serie 3 damerne og Jan Skov fået en hjælpetræner
”Kenneth Skov”. Dette har virket til at udskiftningen og strategien omkring kampene er blevet mere flydende, da der er 4
øjne i stedet for 2 til at vurdere kampens situation og finde på
nye løsninger omkring dette.
Damerne kommer troligt til kampe og delvist til træningen.
Selvom vi begge ved, at det kan være en udfordring at møde
op til samtlige træningstider, opfordrer vi alle damer til at gøre en ekstra indsats, for at få det til at lykkedes.
Efter halvdelen af kampene ligger damerne fortjent som nummer 3 i puljen og fortjener helt sikker at blive i netop denne
pulje.
Hvem ved, hvad fremtiden bringer dem?
I hvert fald ønsker jeg damerne et stort tillykke med oprykningen og forhåbentlig mange gode stunder sammen.
MVH
Kenneth Melander Skov.
Tegn et passivt medlemskab af Kvik/Ramten for 85 kr.
pr. år og få klubbladet leveret til døren. Beløbet indsættes i banken reg.nr. 7320 konto 1228183
KVIK/Ramtens klubblad 1/2017
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Alt til kontoret og hjemmekontoret
Kontorartikler, emballage, maskiner og møbler.
Vi har også et stort udvalg i festartikler:

Duge - servietter - lys - bordkort - sange
sangskjulere - indbydelser - kransekagepynt m.m.
Besøg butikken & bliv inspireret af vores dækkede borde
Åbent: Mandag - fredag 8.00 - 17.00 & lørdag 9.00 - 12.00
Parkering lige uden for døren

Århusvej 146 . 8500 Grenaa . Tlf. 8632 1111
Mail@papirgaarden-grenaa.dk

Besøg vores webshop på www.papirgaarden-grenaa.dk
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Generalforsamling i Kvik/Ramten den 23. februar

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2.

Formandens beretning.

3.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
for 2016 til godkendelse.

4.

Fremlæggelse af budget for 2017.

5.

Fastsættelse af kontingenter.

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og supleanter
På valg er:
Anne Marie Melin (ikke villig til genvalg).
Michael Friedrichson (villig til genvalg).
Leo Press (villig til genvalg).

7.

Valg af revisor.

8.
9.

indkomne forslag
Evt.

Tegn et passivt medlemskab af Kvik/Ramten for 85 kr.
pr. år og få klubbladet leveret til døren. Beløbet indsættes i banken reg.nr. 7320 konto 1228183, samtidig får du
stemmeret på vores generalforsamling
KVIK/Ramtens klubblad 1/2017
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Kim 40 19 90 45 . Kjeld 40 56 60 31
Mail: kimenevoldsen@c.dk
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Petanque 2016

Vi havde juleafslutning sidste onsdag i november, hvor de
fleste af petanquespillerne deltog. Selma og Annelise stod
for arrangementet.
Vi startede med kaffe, hvorefter vi spillede et par kampe.
Herefter holdt vi et lille møde, hvor Tove valgte at gå af som
kasserer. Henning blev valgt i stedet. Annelise fortsætter.
Vi enedes om at prøve at spille igennem i vinter om onsdagen. Hvis vejret er for slemt, spiller vi bare indendørs, da vi
jo er de heldige ejere af et indendørsspil.
Vi enedes om at udsætte med at lave aktivitetskalender til
opstartsmødet den 5. marts kl 10 i klubhuset. Vi starter som
altid med kaffe, rundstykker og en lille en til halsen.
Alle er velkomne.
Herefter var det smørrebrød og risa´la´mande med mandler,
som Lis havde sørget for. Nogle heldige asner fik mandlen
(det var ikke mig).
Efter pakkespillet spillede vi indendørs petanque, så vi lige
kunne få afprøvet det. Det er nu ikke så nemt som udendørsspillet – eller er det fordi, vi ikke havde øvelsen, men det
var nu mægtig sjovt.
Tak for 2016
Vi ser frem til 2017, hvor det ser ud til, vi kan stille med 3
hold til turneringen.
Annelise

Vi siger tillykke til:
Serie 4 damer som er rykket op i serie 3
Frank Nyborg Sørensen
70 år
Tove Schmidt
75 år
Mona Jensen
75 år
Aksel Johansen
85 år
Andreas Hansen
svendebrevet
Rasmus Høegh
svendebrevet
Morten Bendtsen
svendebrevet
KVIK/Ramtens klubblad 1/2017
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Hjemmesideopdatering:
Kenneth Melander Skov
Kamillevej 14
8500 Grenaa
Tlf. 5120 4422
Mail: kennethmskov@yahoo.dk

Salg af reklameskilte
på Ramten Stadion
Kvik/Ramten sælger reklameskilte på
Ramten Stadion.
Pris pr. år kr. 1.000,- (+ fabrikation af
skilt det første år).
Henvendelse til:
Jan Skov
Leo Press

Tlf. 4014 3302
Tlf. 2655 1957

Der er plads til flere end de 3, vi har indtil nu.

KVIK/Ramtens klubblad 1/2017
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Også studenterkørsel
i veteran-lastbil

lebankospil 2015
Vort årlige bankospil vil blive husket som sammenlagt to gode
bankospil, vi havde i år valgt at spille søndag eftermiddag mellem
jul og nytår og den første søndag i det nye år. Begge gange kl.
13.30 og da vejret var os venligt stemt, blev overskuddet på ca.
12.500 kr da der var skaffet rigtigt mange fine gevinster. Fra foreningens side skal lyde en stor tak til alle der deltog, specielt vore
sponsorer og bankoteamet (dem der kontaktede sponsorerne)
Jan, Marianne, Kenneth, Anita, Mille, Jytte, Claus, Käthe, Laila,
Daniel, Anne Marie, Maria & Leo, for uden deres medvirken kunne dette ikke lade sig gøre.
En stor tak vore sponsorer i:
Ørum:
Murer-mester Bent Klausen, Tømrerfirmaet Henrik
Hedeager, Tømrermester Frank Birch, MotorCentrum ApS, Dag’liBrugsen. I.F. Møbler
Stenvad:
-Stenvad Mosebrugs-center,
Ramten:
Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS, Nova Vita, Hütters Reklamebroderi ApS, Bjarnes Olie, Ramten
14
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Vort årlige bankospil vil blive husket som sammenlagt to gode
bankospil Vi havde i år valgt at spille tirsdag den 27. kl. 19.00 og
lørdag den 7 januar kl. 13.30, og da vejret var os venligt stemt,
blev overskuddet på knap 14.000,- kr., da der var skaffet rigtigt
mange fine gevinster. Fra foreningens side skal lyde en stor tak til
alle der deltog, specielt vore sponsorer og bankoteamet (dem der
kontaktede sponsorerne) Jan, Marianne, Kenneth, Anita, Mille/
A.G. Jytte, Claus, Käthe, Laila, Anne Marie, Maria & Leo, for
uden deres medvirken kunne dette ikke lade sig gøre.
En stor tak vore sponsorer i:
Auning:
Auning Boligmontering.
Bønnerup: Dag’liBrugsen Bønnerup Fisk & Ny Form
Fjellerup: Fjellerup Bageri, Ungstrup VVS, Dag’liBrugsen, Fjellerup Vaffelbageri
Glesborg: C.C. Jagt & Ridning, SuperBrugsen
Gravlev:
Ree Park
Grenaa:
Papirgården Grenaa, Djursland Bank A/S, Bolighuset, Grenaa Bilcenter, Nyt Syn, Stark, Ellermann
Profiloptik, Nordea, Viden Djurs, Grenaa Bowling
Center, Jyske Bank, Sparekassen Djursland, Begravelsesforretningen Nanny S. Kristensen Eftf., Blomsterværkstedet v/Anja Sørensen, Danske bank, Byens Guldsmed, Sport 24, Grenaa Cykelsport, Nostalgi, Djurslands Posten, Stena Line, Mouritsens eftf.,
Stena Line, Sport 24 Outlet, Skousen, Olrik, Jysk,
Louis Nielsen, Grenaa Skov og Have, Silvan, Kvickly, Kruset, Salon Milano, Bog & Ide, Vognmand Gert
Svith, Nostagi & Kilden
Hemmed: Kaj Maler.
Kirial:
Skovplanteskolen Holmegaard A/S
Kolind:
EBM Din Tøjmand
Nimtofte: Djurs Sommerland, Djurs Golf – Pay and Play Klub,
Midtdjurs Traktorlager, Lübker Golf Resort
Ramten:
Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS, Nova Vita, Hütters Reklamebroderi ApS, DCC energi v/Bjarne Jensen, Ramten Tømrer- & Snedkerforretning v/Peter
16
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Ryomgaard:XL-Byg.
Rønde:
Rønde og Omegns Sparekasse
Trustrup: Freys Planteskole.
Vejlby:
Entreprenørfirmaet Børge Juul,
Vivild:
Grethe’s Busser.
Ørsted
Ørsted Kro & Jannes Mad
Ørum:
Murermester Bent Klausen, Tømrerfirmaet Henrik Hedeager, Tømrermester Frank Birch, Motor Centrum
ApS, Dag’liBrugsen. International Furniture, Nemo
Pizza & Grill
Jeg håber, vi alle ses igen til næste jul.
På bestyrelsens vegne - Leo Press

KVIK/Ramtens klubblad 1/2017
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Når alle kugler
er kastet,
Holdbillede
på næste
side
konverseres der om
pointfordelingen, hvis
nødvendigt må målebåndet frem.

Billeder leveret af Gerhard Jørgensen fra efterårets petanque.
Husk altid at tage billeder til bladet
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Ramten Borgerforening
Det resterende Program for 2016/2017:
25. februar 2017 kl. 18:30
Fællesspisning
Vi laver rammerne til en hyggelig aften i klubhuset for dig,
din familie og venner. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Morten laver mad igen efter humør og årstid.
Entre kr. 100,- pr. voksen – 45,- pr. barn.
26. februar 2017 kl. 15.00
Fastelavnsfest i klubhuset
Vi slår katten af tønden. Der vil være præmier til bedst udklædte samt til kattekongen og kattedronningen.
Der serveres fastelavnsboller, kaffe/the og saft.
Entré kr. 15,- pr. person.
Generalforsamling i klubhuset
Denne afholdes sammen med Ramten Vandværk.
Der serveres kaffe og brød.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Når vi nærmer os de enkelte arrangementer, vil der komme nærmere detaljer.
Bestyrelsen i Ramten Borgerforening er som følger:
Torben Lund
Tlf.: 3042 7221
Hanne Kruse
Tlf.: 2064 3229
Maiken Riis
Tlf.: 2443 3129
Jeanette Laursen Tlf.: 2288 4868
Lone Sørensen Tlf.: 2891 4133
Jacob Hougaard Tlf.: 2142 9216
Tegn et passivt medlemskab af Kvik/Ramten for 85 kr.
pr. år og få klubbladet leveret til døren. Beløbet indsættes i banken reg.nr. 7320 konto 1228183, samtidig får du
stemmeret på vores generalforsamling
20
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Madsen, Astrid Lund, Sørens Busser, Holm’s Trans
port & Entreprenør

Bankospil.

Kvik/Ramtens årlige bankospil er afholdt. For rigtig mange
mennesker er det blevet en tradition at slutte året, næsten –
med banko mellem jul og nytår, og igen lige efter nytår.
Mange frivillige henter sponsorgaver, godt fordelt på hele
Djursland, mange er villige til at sponsorere, og der blev
mange flotte gevinster; jeg fremhæver ingen, for vi er meget
taknemlige for ethvert sponsorat.
Til selve bankospillet er der mulighed for at spille 21, og der
er også amerikansk lotteri.
Kvik/Ramten er vært med kaffe, slik og småkager, desuden
solgte vi kage, øl og sodavand.
Det var et par hyggelige dage og lidt arbejde selvfølgelig.
Der kom penge i klubkassen, og det var dejligt.
Tusind tak til alle hjælperne, sponsorer og gæster; håber at I
vil være med igen i julen 2017.
Anne Marie Melin

KVIK/Ramtens klubblad 1/2017
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Bjarne’s Olie v/Bjarne Jensen har solgt sin forretning til
DCC Energi, men ring trygt til dem på 70 10 20 10, så kommer Bjarne med olien, godt nok i en gul bil

22
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Åbningstiderne er:
Mandag—søndag
Kl. 7.30—kl. 20.00
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Ny Dagli´ Brugs i Ørum Djurs.
Gennem en del år har bestyrelse og uddeler
i Dagli´Brugsen arbejdet med tanken om at opføre en ny
brugs. Den nuværende brugs gennem snart 120 år er nedslidt mange steder og placeringen er ikke synlig for forbipasserende. Vi har drøftet fremtiden for Dagli´Brugsen og været
igennem en lang proces, hvor vi blandt andet har arbejdet
med og taget udgangspunkt i følgende spørgsmål:
- Kan det betale sig at renovere den nuværende brugs contra
at bygge en ny brugs?
- Hvad koster en ny brugs – har vi råd, og kan vi låne nogle
penge?
- Vil kunderne/lokalbefolkningen støtte op om en ny brugs –
er det rentabelt?
- Hvor skal brugsen placeres - synlighed?
Vi har arbejdet med tanken om at flytte brugsen op overfor
Ørum Aktiv Center sideløbende med, at vi har regnet
på, hvad en ombygning og renovering af den nuværende brugs vil koste.
Vi fandt hurtigt ud af, at ombygning og renovering slet ikke
ville kunne sammenlignes økonomisk med opførelse af en
helt ny brugs. Ombygning og renovering var simpelthen for
dyrt, og alligevel fik vi ikke en ny tidssvarende og synlig
brugs.
Helt naturligt besluttede vi derfor at arbejde på at flytte brugsen op overfor Ørum Aktiv Center, hvor der er ”liv” og hovedvejen kører lige forbi. Vi tror på, at der vil komme flere kunder
til brugsen, idet den bliver synlig for alle forbipasserende.
Vi har fået hjælp til udarbejdelse af tegninger, placering, økonomi m.v. fra rådgivere i Coop. De primære kriterier for vores
projekt har været pris, tid og lokale håndværkere. Entreprisen
24
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blev udbudt til 6 interessenter og den 6. juli 2016 blev der
underskrevet totalentreprisekontrakt med Tømrerfirmaet
Henrik Hedeager, Ørum Djurs. Inhabilt bestyrelsesmedlem
deltog ikke i processen omkring valg af totalentreprenør.
Arbejdet med at planlægge en ny brugs har givet en lang
række bestyrelsesmøder – nogle gange flere møder om
ugen. Under byggerifasen er der de almindelige bestyrelsesmøder samtidig med, at der er byggemøde med håndværkerne hver anden uge.
Ingen i bestyrelsen har forestillet sig, at det ville være et så
stort arbejde at planlægge og gennemføre opførelsen af en
ny brugs. Vi har blandt andet skulle tage stilling til mursten,
tagsten, belægning, køkken, farver på vægge inde og sæbedispenser. Generelt synes vi, at det har været meget lærerigt
og sjovt at gennemføre brugsprojektet.
Første spadestik fandt sted tirsdag den 9. august 2016, hvor
ca. 200 lokale borgere støttede op om arrangementet. Byggeriet skrider planmæssigt frem, hvilket betød, at der var rejsegilde den 1. december 2016, hvor vi igen havde stor opbakning fra lokalbefolkningen.
Nu nærmer byggeriet sig sin afsluttende fase fra håndværkernes side – nu skal indretningsfolk fra COOP og personalet i Dagli´Brugsen indrette butikken, så den står klar til åbning lørdag den 8. april 2017.
Vi glæder os sammen med kunderne og lokalbefolkningen til at indvi brugsen. Vi ser frem til et brag af en åbningsfest den 8. april 2017.
Kvik/Ramten får ny hjemmeside i løbet af få dage, besøg:
www.kvik-ramten.dk
Tegn et passivt medlemskab af Kvik/Ramten for 85 kr.
pr. år og få klubbladet leveret til døren. Beløbet indsættes i banken reg.nr. 7320 konto 1228183, samtidig får du
stemmeret på vores generalforsamling
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• Har du en sjov oplevelse, du vil dele med andre?
• Har du en god historie?
• Har du informationer andre kan få glæde af?
• Har du nogle billeder, du synes skal i bladet?
• Kender du nogle, der skal ønskes tillykke?

opKVIK’eren er også DIT blad, så dit bidrag tæller.
Du kan ringe, maile, eller udfylde nedenstående og aflevere til:
Laila Johanson — Kathe Fogh—Leo Press
Deadline næste blads indlæg afleveres senest den 15. maj 2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SPORT 24
GRENAA
Lillegade 2
Telefon 30 21 10 10
www.sport24.dk

Mandag-torsdag 9.30-17.30
Fredag
9.30-18.00
Lørdag
9.00-14.00
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