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Kommende Arrangementer:
Håndboldstævne:
Desværre aflyst p.g.a. for få tilmeldte.
Loppemarked:
20.-21. august 2016
Lageret er flyttet til Fuglsøvej 3 i Stenvad (hos Anne Marie)

KVIK/Ramtens klubblad 2/2016

3

4

KVIK/Ramtens klubblad 2/2016

Vi var mødt 20 medlemmer, hvilket var nok til at generalforsamlingen var lovlig. Efter spisningen kl. 18.30 gik vi kl.
19.30 i gang med generalforsamlingen. Jørgen Klemmensen
blev valgt til dirigent.

Formandens beregning for året 2015
Så er der gået et år, og nu skal I høre, hvad der er sket.
Hvert år skal vi indberette medlemstal, og vi har fået en lille
fremgang på 4, men lidt er bedre end ingenting.
Vi har 3 senior hold og et børnehold. Der er etableret samarbejde med Nørredjurs med U10 pigerne, og det fungerer
godt, Nu kan pigerne osse spille kampe, og det er jo dejligt;
de skifter med at spille hjemmekampe i Ørum og Nørredjurs.
De var for få begge steder.
Der er kommet nye håndboldregler, og det betyder, at spillere godt må spille på 2 hold, og det er noget herrespillerne
benytter sig af.
Damespillerne har ingen uden hinanden at trække på, så de
skal helst være skadesfri.
Damer og herrer er begyndt at træne sammen om tirsdagen,
og det fungerer godt, og alle nyder det. Som Presser sagde,”
så træner jeg om tirsdagen.”
Trænerne og holdledere gør et stort arbejde. Tak for det.
Vi har også en petangue afdeling; de er selvkørende og hygger sig, tror jeg, det er næsten uanset vind og vejr, at de spiller.
Vi har deltaget i en idrætsdag sammen med Nørredjurs og
skolen.
Vi har deltaget i Idræt på tværs; det var som altid stor interesse for at deltage i det Kvik\Ramten havde planlagt.
Vi delte flyers ud begge gange i håb om at få flere børnespillere, det skete desværre ikke.
Vi har deltaget i Vejle Cup, hvor der var bustransport, for
dem der ville det. En altid hyggelig weekend.
Vi har haft sommerstævne. Der var ikke så mange hold tilKVIK/Ramtens klubblad 2/2065
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meldt, men der blev spillet kampe på 4 baner. Der var osse
travlhed i boderne.
Vi har igen i år holdt loppemarked, det var en hård weekend
med masser af lopper, masser af hjælpere og masser af købere, så vi fik penge i kassen, dejligt.
Vi har flyttet vores reklame skilte op til hovedvejen, måske
er der flere, der får lyst til at sponsorere - der er i hvert fald
flere, der ser skiltene.
Vi har fået penge fra renoveringspuljen og LOA fonden til
hjælp til etablering af handicaptoilet. Det er i gang med at
blive lavet, og det bliver dejligt. Nyborg Sørensen bygger
det, og vi må lave nedbrydningsarbejdet selv for at spare
penge, og vi har fået sponsoret kloakker af Børge Juul, EN
STOR TAK FOR DET.
ØAC, AC Norddjurs og Kvik\Ramten er ved at planlægge en
ny forening, (forudsætningen er dog, at ØAC stadig får et
rimeligt tilskud fra Norddjurs Kommune). Den skal eje fitnesscentret, som er i hallen. Der er nedsat en arbejdsgruppe og næste skridt er at tage på udflugt for at høre og se andre foreninger, der har noget lignende.
Vi har haft jule- og nytårsbanko. Begge dage var om eftermiddagen, og det var en stor succes. Vi havde bestemt, at vi
ville sælge kage til kaffen, og til 1. banko spil blev der ikke
solgt ret meget, men 2. gang blev der hurtigt udsolgt, så vi
vil også sælge kage til næste banko spil.
Der er nogle ihærdige som rydder op efter julefrokosten i
hallen, og det tjener vi lidt penge ved.
Presser laver vores klubblad og stor tak for det. Det er ikke
altid nemt at få indlæg ud af folk, men det er et flot blad, der
kommer ud af det.
Kenneth sørger for at opdatere hjemmesiden - også tak for
det.
Vores facebook side tror jeg flere og flere bruger. Så vi er
med, hvor vi skal.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen, seniorudvalg for godt
samarbejde, og tak til alle frivillige, der altid står parat med
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hjælpende hænder. Og lån af biler, ting og sager. Det er ingen sag at finde hjælpere til de arrangementer vi har, og det
er også altid hyggeligt,
’Det var min beretning til jer.
Anne Marie Melin.
Regnskabet
Efter mange gode arrangementer blev der et overskud på
godt 11.000 kr. efter hentsætning til handicaptoilettet, som
bliver færdigt i 2016.
Valg til bestyrelsen:
Der var genvalg til Maria Juul, Kenneth Skov og Laila Johanson. Jan Skov blev valgt i stedet for Daniel Andersen, som
ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Marianne Skov og Mikkel Karlson valgtes som supleanter.
Revisorer: Her var der genvalg til Henrik Nielsen og Helge
Nørgaard.
Kontingentet forblev uændret
Der var ikke indkommet forslag.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Ungdomsformand:
Menige medlemmer

Anne Marie Melin
Kenneth Skov
Leo Press
Laila Johanson
Maria Empacher Juul
Jan Skov & Michael Friedrichsen
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Mikkel Karlsson,
20 år.
Håndbold spiller
igennem 5 år
sammenlangt.
Altid i kvik.
Nu: Suppleant i
bestyrelsen.
Dagligdag:
Smed hos Ålsrode Smede og
Maskinfabrik.
Døjer med skade i knæet, lige
pt.
Mikkel
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Afslutningsfest

Igen i år har vi afholdt vores afslutningsfest. Vi forsøger hvert
år at gøre det til en unik oplevelse, både for såvel ældre som
unge. Selvom vi desværre ikke er mange tilbage i håndboldklubben, bliver det alligevel et særligt arrangement med en
hyggelig stemning. Selvom klubbens medlemmer kender
hinanden på kryds og på tværs, giver det alligevel en nyt
bånd imellem folk efter sådan en fest. Som tidligere bliver
det overrakt forskellige flidspræmier, og de blev selvfølgelig
også positivt modtaget denne sæson.
En afslutningsfest som denne bliver aldrig en succes med
mindre, der er opbakning omkring det, derfor ser vi alle frem
til en ny sæson med forhåbentlig flere spillere, som kan bakke op om klubbens fritids arrangementer.
I år stod menuen på tunmousse til forret, derefter flæskesteg
til hovedret. Til sidst fik i is til dessert. Forret og hovedret
stod "Jannes mad" fra Thorsager forsamlingshus/Ørsted Kro
for.
Kenneth Skov
TIV pokalen:

Malene Mygind

Årets Kvikker: Maria Empacher Juul
Damepokalen: Tina Dalsgaard
Herrepokalen: Mikkel Karlson
For godt samarbejde, træningsflid, en god indsat m.m. blev
følgende præmieret: Marlene Bjørn Pedersen, Kenneth Skov
og Peter Mandal (fotografen svigtede desværre)
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Sommertræning

Så er sommer træningen ved at være slut. Der er ikke ret
mange, der har brugt lidt tid på at komme op og spille lidt
bold.
Det ville selvfølgelig være dejligt, hvis der var flere, der fandt
tid til at træne lidt om sommeren.
Man har desværre ikke været ret god til at melde afbud, så
jeg har ikke vidst, hvor mange der kom til træning. Det er
svært at forberede noget, når man ikke ved, om der er 2 eller
10, der har lyst til at træne.
Vi har også haft nogle, der har været til svende prøve. De
har selvfølgelig heller ikke kunnet komme.
Det ser ud til, vi får 1 dame og 1 herre hold med til Vejle i år.
Det plejer jo at være en rigtig hyggelig tradition, hvor man
hygger sig med hinanden og får spillet lidt bold.
Vi sluttede desværre lidt skidt med nogle tabte kampe. Det
håber jeg, vi kan lave om på i næste sæson.
Når vi til efteråret starter træning igen, starter vi med et spillermøde, hvor vi kan snakke om vores planer for sæsonen.
Der skal alle, der skal spille på holdet, komme, så vi kan tage en fælles beslutning om holdets fremtid.
Rigtig god sommer til jer og tak for denne sæson.
Hilsen Jan

Vi siger tillykke til:
Konfirmanderne med konfirmationen
Hans Erik Svenningsen med
70 år
Lis Nova med
70 år
Vibeke Hougaard med
70 år
Sonja Krogh med
80 år
Jan Skov med
50 år
KVIK/Ramtens klubblad 2/2016
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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:
Daniel Andersen
Leo Press

Tlf. 2257 6257
Tlf. 2655 1957

Der er plads til flere end de 3, vi har indtil nu.
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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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Petanque’s aktivitetskalender 2016
Klubmesterskab
Juleafslutning

18/09
30/11

Hans Erik, Lis og Aksel
Selma og Annelise

Vi havde singlemesterskab onsdag den 18. Maj. Vi startede
kl. 17. Vi spillede 3 kampe. Efter nogle gevaldige dyster,
fandt vi endelig en vinder. Meget velfortjent gik førstepladsen
til Selma Johnsen. 2. Pladsen gik til Henny Hansen og endelig gik 3. Pladsen til Hans Erik Svenningsen. Da kampene
var veloverstået, var klubben vært ved noget smørrebrød.
Der var en hyggelig stemning. Efter spisningen var der kaffe
og kage, som Henny havde bagt. Lækkert. Et godt arrangement, som Henny og Mona stod for.
Strandpetanque!
Efter der i flere dage havde været varmt, tog vi (Mona, Henny, Torben og undertegnede) til Bønnerup for at spille
strandpetanque. Der blæste en halv pellikan.
Efter vi havde drukket morgen kaffe og fået en lille en til halsen, gik vi ud på stranden for at spille. Det var svært, at få
grisen til at blive liggende i den stride blæst, så vi blev nødt
til at grave den ned i sandet. Efter at vi havde spillet 3 kampe, var der dejlig mad, som bestod af dejligt ta’ selv bord. Vi
var lidt matte i sokkerne, da vi igen skulle ud. Om eftermiddagen spillede vi to kampe. Det var nogle trætte spillere, der
efter en dejlig dag tog hjem. Ingen af os havde
kvalificeret os til præmier, men havde alligevel nydt dagen.
Turnering.
I år er vi to hold, som er tilmeldt turneringen:
Hold 1: Selma, Henny Hansen, Torben og undertegnede.

16

KVIK/Ramtens klubblad 2/2016

Hold 2: Tove, Hans Erik, Mona og Lis Nova. Vi har spillet alle de indledende kampe, så nu mangler vi bare finalen,
som løber af staben den 25. juni i Hasselager. Så er det jo
spændende, om vi kommer i a eller b gruppen.
Annelise

Damerne
Så er en fantastisk sæson overstået, og vi rykkede godt nok
ikke op men spillede nogle gode kampe, hvor vi havde det
sjovt undervejs og har i år været nogenlunde skadesfri på
holdet og kunnet stille med næsten det samme gode hold
hver gang. Trænings fremmødet kan godt blive bedre, men vi
har da prøvet op til flere gange at være mere end 8 til træning, og så er træningen altså sjovere, og det har kunnet
mærkes på kampene også, så hvis vi skal i serie 3, må der
godt komme flere til træning, og et par nye spillere ville også
gøre underværker. Men mest af alt så står vi også i den situation, at vores gamle træner søger en afløser. Kender du en,
eller kunne du selv tænke dig at træne nogle skønne piger i
alle aldre vi spænder…..50+. Vi kæmper det bedste, vi har
lært og forsøger at gøre, som træneren siger, og det lykkes
ind imellem.
Hvert år i september er vi til et rigtig hyggeligt
stævne i Vejle; der er stadig plads til dig på holdet, og skulle
vi bliver flere end 12, så er det også fint med nogle at skifte
ind, da søndag godt kan blive en hård dag med eventuelle
skader og almen træthed efter en god fest lørdag. Så kom og
træn med, og se hvad for nogle skønne piger vi er, og hvis du
gerne vil træne os, så kontakter du bare Jan Skov. Vi træner
tirsdag aften sammen med herrerne fra 20-21.30
Laila
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Håndboldstævnet 2016
Vi havde igen i år indbudt til håndboldstævne på Ramten
Stadion.
Vi fik tilmeldinger fra 22 hold (incl. vores egne), der var desværre tilmeldt i så mange forskellige rækker, at det kun kunne blive til 15 kampe, selvom man i de puljer, hvor der var 2
hold tilmeldt, skulle spille 2 gange med hinanden.
Derfor så vi os nødsaget til at aflyse, men vi vil prøve igen til
næste år.
Bestyrelsen
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Ramten Borgerforening

Det resterende Program for 2016/2017:

4. december 2016
Juletræsfest i klubhuset
Vi afholder juletræsfest med lidt julekagebagning og juleklip
før dans om juletræet og besøg af julemanden. Der serveres
kaffe/te, saftevand og æbleskiver.
Entré kr. 15,- pr. person.
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.
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14. marts 2017
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

Nøgle til klubhuset

Når man har brug for nøglen til klubhuset skal den fremover afhentes
hos Grethe Svensson ( kontaktes på Tlf. 40820531 for nærmere aftale )
Sonja har klaret det i
rigtigt mange år, men i
forbindelse med hendes
80 års fødselsdag, bad
hun sig fritaget fra hvervet, hvilket selvfølgelig
blev bevilget.
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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
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Åbningstiderne er:
Mandag—søndag
Kl. 7.30—kl. 20.00

KVIK/Ramtens klubblad 2/2016

23

Husk loppemarkedet den 20. og 21. august, så reserver
derfor allerede weekenden nu. Det bliver helt sikkert,
som det plejer et stort tilløbsstykke med rigtig mange besøgende, der alle kommer for at gøre en god handel, så
der er brug for alle, der kan og vil hjælpe os.
Kan du ikke hele weekenden, så kan en af dagene, en
halv dag, eller måske kun nogle timer også bruges. Ret
henvendelse til Leo Press, ring eller send en SMS til
26551957, eller
skriv en mail til:
leopress@nrdn.dk
så du også kommer med på listen
over hjælpere.
(Dette af hensyn til
forplejningen)
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Klubhuset er blev udvidet med to nye toiletter, hvoraf det ene
er et handicaptoilet. Garderoben er blevet udvidet. Entreen
har fået nye klinker, ligesom loft og døre til sal og depotrum
er udskiftet.
Tilskud fra
Norddjurs
Kommune
kr. 50.000 kr.

Tilskud fra LOA Fonden
Kr. 40.833 kr.

Tilskud fra Ramten
Borgerforening
kr. 10.000 kr.
Sponseringen af kloakarbejdet: Børge
Juul, Vejlby
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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. september 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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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