
Referat RUI´s generalforsamling 
Den 18. januar 2023.    

Velkomst ved formanden 

Uddrag fra Dronning Margrethes nytårstale den 21. december 2022.:                     

”Vi er stolte af vores elitesportsfolk og med god grund; men lad os ikke glemme 

de mange øvrige sportsudøvere i alle aldre, som har sporten som en vigtig del af 

deres liv. Nogle foretrækker at dyrke motion alene, mens mange dyrker idræt i 

den lokale klub eller forening, hvis eksistens er båret af et stort engagement hos 

ledere, trænere og mange frivillige. Det kræver vedholdenhed, gejst og 

hjerteblod. Mange timer går med planlægning og forberedelse, og når det hele 

bliver skudt i gang, er det den store forløsning.” 

Et par uddrag fra vores sæsonprogram, der er blevet delt ud i alle sognets postkasser og 

det er også på vores hjemmeside: 

- Vi håber på at se jer til mange gode timer 

- Her er vores program og vi har fyldt det med mange forskellige aktiviteter..... 

- TUSIND TAK  Der skal lyde en stor tak til alle jer der har købt et medlemskort. 

Støtten betyder meget for os! 

- Hold gerne øje med vore enestående events. 

- Vi går til gymnastik - fordi vi kan lide det! 

- Indendørs fodbold i vinterhalvåret ved Ravsted UI, er et sjovt og er et fedt alternativ 

til det klassiske udendørs fodbold. 

- STOR TAK TIL VORE SPONSORER:Støt vore sponsorer - de støtter os 

 

Sidste år i måtte vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, da det desværre 

ikke lykkedes os at finde en fodboldformand i første omgang. På vores ekstra ordinære 

generalforsamling besluttede vi at indkalde vores 1. suppleant, da det desværre heller 

ikke lykkedes at finde en ny fodboldformand. Vi konstituerede os, og Camilla valgte at 

overtage fodboldformandsposten samtidig med kassererjobbet – det vil vi gerne sige 

dig mange tak for. 

Jeg kan med glæde byde jer alle velkommen til vores ordinære generalforsamling for 

året 2022. 

 

1. Valg af: 

a. Dirigent 

Bestyrelsen foreslår Jan Nissen, som bliver valgt enstemmigt. 

b. Protokolfører 

Bestyrelsen foreslår Tanja Jappsen Möller, som bliver valgt enstemmigt.  

c. Stemmetællere Torben Eschelsen og Morten Hansen (20 personer tilstede) 

 

 



2. Uddeling af pokaler 

Årets trænerpokal går til Carl Christian Johansen, også kaldet Gagge. 

Det er bestyrelsen for Ravsted Ungdoms- og Idrætsforening, der har besluttet at den 

skal du have. 

Vi er utrolig glade for at du har lyst til at sørge for at nogle af vores medlemmer kan få 

frisk luft, motion og en kæmpe naturoplevelse. 

Du har lavet en messenger gruppe, hvor du lægger billeder op af ruten du har planlagt I 

skal cykle, efterfølgende er der billeder af deltagerne – og hvor I har været. Det er ikke 

noget vi forlanger, men jeg har hørt at det er utrolig godt du gør det. Det er især fordi du 

motiverer deltagerne til at komme. 

Jeg har fået at vide at I har været på en 40,31 km. Lang rute i orkan? Det er godt nok 

sejt. I cykler i al slags vejr, og det syntes jeg er meget sejt. 

Jeg har også hørt at I træner til Hærvejsløbet den 24. juni hvor I vil cykle fra Flensborg 

til Viborg og den rute er 300 km. Lang, det er godt nok også sejt. Eller er det fra Nørre 

Snede til Viborg en rute på 75 km., så er det også sejt. 

På DGI´s hjemmeside skriver de bla: Giv dig selv en udfordring og udlev din indre 

viking, du oplever Hærvejens storslåede natur, og det allerbedste venter på dig til sidst, 

når du kører paradekørsel og bliver hyldet på rød løber gennem Viborgs bymidte. 

Omtalen slutter med: Den oplevelse fortjener du at give dig selv. 

Så hvis der er en eller flere, der efter at have hørt dette, der har lyst til at cykle med 

Gagge, så mød op om søndagen kl. 11.00 ved svømmebadet. 

Gagge, du fortjener denne pokal da vi er meget glade for at du er klar hver søndag, du 

får masser af ros af dine medcykelkammerater – jeg håber også at de siger det til dig. 

1000 tak for din indsats og tillykke med pokalen. 

 

3. Bestyrelsens beretning ved formanden 

Ravsted Ungdoms- og Idrætsforening er en fler-strenget forening, og derfor afholder 

hver afdeling selv deres beretning. Jeg vil lige præsentere bestyrelsen: Camilla – 

kasserer. Elin – sponsor, badminton og løb. Tanja – sekretær. Janni – 

gymnastikformand. Lisa og Pia er begge menige medlemmer. Jeg er formand og pt. 

fodboldformand. 

Den 24. december, juleaftensdag kl. 9.00, skrev Tanja en sms til mig: Godmorgen og 

rigtig glædelig jul. Din mail er blevet hacket, så jeg må ændre koden. Det er både 

formands mailen og sponsor mailen. Øv tænkte jeg bare, hvem har lyst til at ødelægge 

det frivillige arbejde????  Og svarer Tanja: Øv, sikke noget bøvl for dig.   Tanja svarer: 

Ingen problem….    



Aabenraa kommune inviterede til frivilligfest i Arenaen. Vi var flere der deltog i dette 

arrangement, der var taler, lækker mad, og underholdning med Thomas Varberg, en 

god aften. Der var desværre ikke plads til så mange og de snakkede om at lave en 

lignende aften en anden gang. Jeg syntes at det var flot af kommunen men også for 

dårligt at der ikke var plads til flere. 

Jeg vil fortælle om 3 arrangementer – 1 dårlig, og 2 gode. 

Den dårlige var Åbent landsby, den 21. maj. Vi havde planlagt arrangement i mere end 

1 år – alt var nøje overvejet og tilrettelagt, planlægningsudvalget glædede sig. Der var 

en konkurrence med en dyr præmie bla. for at lokke gæster til byen – foreninger og 

sognet var klar – der blev gættet hvor mange gæster/deltagere der mon ville 

komme….Vi har regnet ud at der kom ca. 150 personer – mindre en vi havde ønsket, 

men evaluering var at det var et fint arrangement med gode poster fra de forskellige 

foreninger/virksomheder. Jeg vil her sige en stor tak til jer der stod ved RUI´s post. Det 

var i regn og blæst og pavillonen blæste omkuld. 

Den ene gode var vores årlige julefrokost for bestyrelsen og udvalgene med påhæng– 

vi fik lækker mad og der var en god stemning. 

Den anden gode var foredrag med Ken Heinsen. Det var en succes. Der var mere end 

100 personer i Forsamlingsgården. En meget vellykket aften. Tak til Ken for et godt, 

spændende og levende foredrag. Som Tanja skrev i omtalen i Ugebladet: ”Uanset om 

man var cykelentusiast eller ej, foredraget var fantastisk. Kens måde at fortælle på fik 

salen til at boble af latter og alle lyttede intenst” og Ken fortalte livligt om alle de 

campister, cykelentusiaster, pensionister og hjælpsomme mennesker, han mødte på 

sin vej. Halvvejs i foredraget var der en pause hvor der var lavet et fantastisk kaffebord 

med hjemmebagte kager. Derefter skrev Tanja: Ken fortalte om tunge ben, savn til 

familien. Men han gennemførte sit mål og da han ramte Ravsted igen, havde han cyklet 

omkring 8000 km. Det er en aften dem der hørte foredraget sent vil glemme. Så 

hermed også en tak til dig Ken. 

 

Kommentar til beretningen: Jan – Succeskriterierne var sat for højt, men man kan ikke 

kalde det et dårligt arrangement, for selve arrangementet var godt.  

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Regnskab vedhæftet: Hjertestarteren er sat op ved svømmebadet / klubhuset.  

5. Beretning fra: 

a. Fodbold 

Senior sæsonen har været god – der har været ok til træning, men trænerne kunne 

godt ønske at flere dukkede op. Banerne er gode, både ved den tyske skole og ved 

svømmebadet. Lyset på banen ved den tyske skole er blevet serviceret og efterset. 

Seniorholdet spillede nogle pokalkampe, de vandt 2 men tabte desværre til sidst og 

dermed var de ude af det spil, men hvor er det flot at de kan vinde over hold der er 

højere rangeret end dem selv. 



De sidste træninger brugte herrerne Ravsted Børneuniverses omklædningsrum til bla 

bad, vi takker for et godt samarbejde- 

De sidste måneder er blevet brugt på at få fodboldudvalget og seniorafdeling på plads, 

så det hele bliver lettere for alle. Kørt før jul blev der underskrevet trænerkontrakt med 

Jørgen og Jan, de starter sæsonen op 19. februar, træningslejr er fastlagt til 17.-19. 

marts. De har planer om at de vil træne på kunstgræs i Agerskov et par gange. 

5 herrer har i weekenden været til VM i straffespark i København, de om på en 17. 

plads, ud af 128 hold – det er da flot, tillykke til jer og flot at i stiller op til sådan en 

konkurrence. 

Nu vil jeg give ordet videre til Henrik Køcks, der vil fortælle lidt om fodbold 

holdsamarbejdet med RØBS. 

 

Herrerne blev nummer 2 i puljen i efteråret i Vejen serie 3 – mega flot for sådan en lille 

by.  

Røbs: startede for ca. et år siden. Kedde, Helle og Køcks som repræsentanter. Det er 

en sammenlægning af klubberne Ravsted, Øster højst, Bylderup og Saksborg = RØBS. 

Der er hold i hver række så vores spillere ikke bliver spredt til mange forskellige 

klubber. 

Morten Hansen har lavet et fint nyt logo som repræsenterer alle 4 klubber der er blevet 

lagt sammen.  

Faxe kondi har sponsoreret et stort beløb på 40.000 og flere sponsorer har støttet os, 

så det var muligt at kunne købe trøjer til alle hold med det nye logo. De nye spillersæt 

er købt i en flot petroliumsgrøn farve.  

Der har været store fordele ved sammenlægningen så som at der er flere trænere og 

flere forældre på banen. Der er også kommet flere børn men det er desværre 

udelukkende Bylderup børn indtil videre. 

Det går rigtig godt med børneholdene – der er et godt antal spillere på hvert hold.  

Klubberne fordeler udgifterne til Røbs i % så det passer med hvor mange spillere der 

kommer fra hver klub. 

Man har ens kontingentsatser i de sammenlagte klubber som betales i hver klub. Alle 

udgifterne går til Bylderup som så deler regninger ud til de forskellige klubber hver 

sæson. 

 

b. Gymnastik 

- Vi har i alt 140 gymnaster i RUI + et cykelhold. Det synes jeg er rigtig rigtig flot ! 

- Vi har på vores børnehold for de mindste kunne mærke det faldende børnetal de 

sidste par år i Ravsted, men trods det har vi godt gang i alle børnehold, med god 

opbakning. 

- Vores mandehørm er kommet rigtig godt igang igen. 

- Vi har igen i år et seniorhold og vi har fået et cykelhold op at køre. 

- Vi ser også mange nye medlemmer som normalt ikke har været aktive i RUI - det er 

dejligt at se og vi prøver at være nytænkende og har allerede en masse nye ideer 

og forslag til spændende hold næste sæson. 

- Ideer er der nok af - men kan vi også finde trænere ? Vi gør vores bedste ! 



- Vi har sidste forår arrangeret et Event med roning/havkajak, dette måtte desværre 

aflyses pga. ingen tilmeldte og vi vil derfor forsøge igen til sensommer hvor vandet 

er varmt. 

- Der er reduceret i vores gå hold hen over vinteren, men vi forsøger at starte alle 

hold op igen til forår. 

- Hen over forår og sommer startes et nyt hold op som kaldes "Boot camp" hvor der 

vil være intensiv styrketræning 3 x ugentlig. (Et nyt koncept som måske vil fange 

flere af de unges interesse ?) 

- Motorlære har vi i denne sæson ikke haft startet op, men vi håber at kunne starte op 

igen til næste sæson. 

- Vi har haft afholdt hjertestartetkursus da vi tænkte dette var i fin sammenhæng med 

vores nye hjertestarter ved klubhuset. Der var desværre kun 7 tilmeldte. Måske skal 

vi have arrangeret endnu et hjertestarterkursus. 

- Vi har i 2022 fået sponsoreret nye redskaber af sydvest jysk sparreasse, der var 

forskellige bolde, tramboliner og træningsmåtte der blev købt og alle redskaber er 

blevet taget flittig i brug. 

- Så har vi vundet 10.000 kr fra PEAB - og vi har endnu ikke besluttet hvad pengene 

skal bruges på. 

- Gymnastikopvisning bliver som noget nyt i år en lørdag formiddag, da dette gennem 

flere sæsoner har været et ønske fra flere småbørnsfamilier. Vi har valgt at afprøve 

dette og det bliver altså d 4 marts kl 10 - med lille let anretning som middagsmad 

istedet for kaffebord. 

- Alt i alt en super fin sæson indtil nu, og vi vil gerne sige mange tak for det gode 

samarbejde med gymnaster, forældre og trænere. 

 

c. badminton, løb og diverse 

- Vores 20 faste sponsorer betyder rigtig meget for os. Dette ses også i regnskabet. 

- Ved badminton er der 10 spillere hvor vi har booket Bylderup hallen i 1,5 time hver 

tirsdag. dette vil vi gerne udbyde igen til efteråret, det er en succes og alle kan 

deltage også uden makker. Vi spiller på kryds og tværs. 

- Der er ingen løbehold p.t. fordi folk falder fra. De kommer kun få gange og løber 

derefter selv på andre tidspunkter.  

- Nytårsløb var rigtig godt med 50 deltagende, men mange valgte suppen fra 

efterfølgende.  

 

6. Indkomne forslag 

P5 stk.2 ændres til. 3 medlemmer til gymnastikudvalget og 4 til fodboldudvalget. 

- Enstemmigt vedtaget 

 

7. Valg til bestyrelse, udvalg og revisorer 

a. bestyrelse 

På valg er: 

Lisa Møller – modtager ikke genvalg 

 Bestyrelsen foreslår Ulla Christiansen som enstemmigt vælges 



Camilla Carstensen - modtager ikke genvalg.  

Bestyrelsen foreslår Jannik Jensen som enstemmigt vælges 

Tanja Jappsen Møller – modtager genvalg. Vælges enstemmigt. 

Janni Clemmesen – modtager genvalg. Vælges enstemmigt. 

 

b. suppleanter 

På valg er: 

Pia Nielsen – modtager ikke genvalg.  

 Forslag: Lisa Møller. Vælges enstemmigt. 

Louise Lorenzen Nielsen – modtager ikke genvalg 

 Forslag: Thomas Madsen. Vælges enstemmigt. 

c. fodboldudvalg 

På valg er: 

Henrik Køcks – modtager genvalg. Vælges enstemmigt. 

Camilla Carstensen – modtager ikke genvalg  

 Bestyrelsen foreslår Christian Clausen. Vælges enstemmigt. 

Efter ny vedtægt vælges Martin Hansen enstemmigt for det kommende år.  

 

d. gymnastikudvalg 

På valg er:                                                                                                          

Camilla Lorenzen - modtager ikke genvalg.  

 Bestyrelsen foreslår Louisen Nielsen. Vælges enstemmigt. 

 

e. revisorer                                                                                                                                     

 På valg er:   

Jens Aage Hansen – modtager ikke genvalg.  

 Bestyrelsen foreslår Camilla Carstensen. Vælges enstemmigt.  

Randi Petersen – modtager ikke genvalg.  

 Bestyrelsen Randi Dahlmann Carstensen. Vælges enstemmigt.  

f.    revisor suppleant                                                                                                                         

På valg er: Jan Nissen – modtager genvalg. Vælges enstemmigt.  

 

8. Eventuelt 

Morten: Er der arrangementer i støbeskeen der giver overskud? Man kunne 

headhunte folk udenfor bestyrelsen til at hjælpe med arbejdet. Vi kan meget i 

vores lille by. 

 

Formanden afslutter:  

Sponsor: kr. 15.000 fra Løgumkloster Sparekasses fond og kr. 10.000 fra asfalt 

firmaet PEAB – tak til de to sponsorgivere, det er vi meget glade for. 



I 2019-2020 havde vi en sæson med omkring 230 aktive i alt + mange til 

nytårsløb og fastelavnsfest. Sæson 2020- 2021 og sæson 2021-2022, har været 

2 trælse sæsoner. 

Men nu er vi godt i gang som I alle har hørt, så er fodbold, gymnastik, 

cykelholdet, walk and talk godt i gang. 

Overalt i foreningernes færden bliver der snakket om frivillige, nedgang af aktive 

medlemmer og diverse aflysninger. Det mærker vi ikke så meget, vi havde et 

deltager antal på conventus den 28.12.22 på 153 aktive medlemmer. Derudover 

har vi haft deltagere til nytårsløb, fastelavnsfesten og Kens foredrag. Hvor er det 

dejligt at tænke på. Det viser at vi er på vej op igen og det er dejligt.  

Fastelavn – Som flere måske har set, så arrangerer Ravsted aktivklub også 

fastelavnsfest – jeg har snakket med deres formand, og de ved godt at vi afholder 

fastelavns arrangementet, men de ville også gerne og det kan jeg jo ikke forbyde. 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, når I siger at I gør noget så bliver det 

gjort, I afholder aftaler – det er tillid og det virker.  

Tak til alle trænere, forældre, sponsorer og alle andre for et godt samarbejde.  

Lisa tak for dine 2 år i bestyrelsen, det har været dejligt at samarbejde med dig, 

tænker du vender tilbage om et par år. 

Camilla Lorenzen, gymnastikudvalgsmedlem. Tak for godt samarbejde, du har 

haft styr på at booke gymnastiksalen, og du har sørger for at trænerne får en 

gave og at alle gymnaster får tøj på til gymnastikopvisningerne. Tak for det.  

Tak Camilla, for mange år som kasserer, du har haft styr på RUI´s økonomi og 

det har været trygt og godt, tak for et godt samarbejde i mange år. Tak for din 

indsats. (overrækkelse af en kurv til dem alle 3) 

Tak til Jan for at styre forsamlingen her på en god måde. Tak til alle jer der er 

kommet her i aften. 

Tak til sponsorer, frivillige, aktive, forældre, tilskuer mm for opbakningen til RUI.  

Uden alle jer jeg har nævnt her det sidste minut, havde vi ingen idrætsforening i 

Ravsted.              

Bestyrelsen konstitueres således:            

Formand: Lone Uth Eschelsen 

Kasserer: Tanja Jappsen Möller 

Sekretær: Ulla Christiansen 

Gymnastikudvalgsformand: Janni Clemmesen 



Fodboldudvalgsformand: Jannik Jensen 

Badminton, løb, sponsor formand: Elin Andersen 

Bestyrelsesmedlem: Pia Nielsen 

                                          

Jeg vil betegne os som en god, sund og harmonisk forening. Tak fordi I kom nu 

vil vi have smørrebrød. 

 


