Nyhedsbrev for Randers Freja Motion, marts 2018
Februar 2018 blev en rigtig trist måned for klubben, da 2 af vore medlemmer, Birgitte Weis Jørgensen og
Margit Skjøth forlod os henholdsvis d. 17. og d. 26. februar. Æret været deres minde.
Knud
Læs om Knuds sammendrag fra Generalforsamlingen på hjemmesiden, www.Frejamotion.dk
På bestyrelsesmøde d. 13. februar blev Janni og Sven budt velkommen i bestyrelsen. Den vigtigste opgave
på mødet var konstituering af bestyrelsen. Bestyrelsen har nu følgende sammensætning: Formand Knud
Olsen, næstformand Poul Erik Oest, kasserer Elin Laursen, sekretær Laila Sørensen og bestyrelsesmedlemmer Janni Christensen, Stig Daugaard og Sven Grove Jørgensen. Suppleanter er Anne Outzen (1. supp.) og
Hans Jørgensen (2. supp.). Revisorer er John Johansen (1.) og Bjarne Ludvigsen (2.). Revisorsuppleanter
Kurt Jensen (1.) og Lotte Lærke (2.).
Knud
Hjælperkomsammen for klubbens hjælpere ved arrangementer i 2017 blev afholdt søndag d. 11. februar. I
år havde arrangementet deltagelse af hele 60 hjælpere. Dette er rekord. En stor tak til alle – både deltagere og
de, der af en eller anden grund meldte afbud – for jeres hjælp til klubben ved de forskellige arrangementer i
2017. Det var en meget fin menu, vi fik leveret fra kokken og jomfruen. Deltagerne fik vin/øl/vand til
maden, og dagen sluttede med kaffe og hjemmebagt kringle (Erena). Rigtig mange deltog med oprydning,
opvask o.s.v. – Det er jo en fornøjelse, når mange er fælles om en opgave – Tak.
Knud
Fællestræningen er stoppet nu. Grundet manglende tilslutning til fællestræning har vi 3 autodidakte trænere
besluttet, at fællestræning er sluttet pr. 1. marts. Om det er vi træneres manglende evner, eller det er manglende interesse fra mulige deltagere er uvist. Om det på et senere tidspunkt starter under en eller anden form
vides p.t. ikke.
Knud
Fodbold på stadion onsdag d. 28. februar. Det har jo ikke meget med løb at gøre – og dog, da Niels Hansen
(RFM medlem) fra Sparekassen Kronjylland under klubbens generalforsamling udloddede 10 stk. adgangskort til S.K.’s Lounge (nej ikke Vippen, men endnu bedre) til kampen d. 28. februar. Deltager antallet blev
ændret til 12 personer og fordelt ved lodtrækning hos S.K. Før kampstart fik vi alle en meget fin menu med
tilhørende vine eller øl/vand efter eget ønske. I halvlegen blev der serveret kaffe med ”træstammer”. Vi så
kampen oppe fra den varme Lounge. Kampen og dens resultat vil jeg ikke skrive om, da det var noget m..
Tak til Niels og hans kollega Poul Erik, der begge hyggede om os.
Knud
Gratisløb i 2018! Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt fastlagt følgende løb som gratis løb: Fladbro løbet
søndag d. 6. maj, Hinnerup løbet torsdag d. 7. juni, RFM’s Sommerløb torsdag d. 21. juni, Randers City
Stafet onsdag d. 15. august, RFM’s Zig Zag løb søndag d. 23. september og Dronninglund løbet søndag d.
30. september. Mere om de enkelte løb på de røde tilmeldingssedler i mappen og i senere udgaver af nyhedsbrevet. Bemærk venligst at både Sommerløbet og Zig Zag løbet i år tilbydes som gratisløb. Til disse 2 løb
skal vi jo som tidligere bruge et antal hjælpere, og det håber jeg, I vil støtte op om!
Knud
Fladbro løbet, som alle tidligere år er blevet arrangeret af Atletikkens Venner (støtteforening til RFA), er
blevet overdraget til Randers Freja Atletik, der har sagt ja til opgaven. RFA har spurgt RFM, om vi vil være
dem behjælpelig med vores ekspertise som løbsarrangører. Elin og jeg har sagt ja til opgaven. På nuværende
tidspunkt kender vi ikke alle vores opgaver; men der vil bl.a. blive opgaver med planlægning fra nu og frem
til løbsdagen søndag d. 6. maj. Der kan blive brug for nogle hjælpere til noget praktisk arbejde før løbsdagen
og på løbsdagen. Dette melder vi ud efter næste udvalgsmøde, som vi deltager i d. 15. marts. For vort arbejde modtager vi en pose penge – stor eller lille afhængig af RFM’s arbejdsmængde.
Knud
Viborg onsdags træning for de ikke arbejdsramte finder sted onsdag d. 9. maj med udgangspunkt fra Viborg
Vandrerhjem. Vi kører fra klubhuset kl. 8.30 og der er fælles start på træningen kl. 9.30 fra P-pladsen ved
vandrerhjemmet. Dagen vil foregå som tidligere år, hvor der efter træning serveres kaffe med tilbehør. Deltagerprisen er også i år 60 kr/person, som betales enten før eller på dagen. Tilmeldingsseddel kommer senere
i mappen.
Knud
Adventsløbet – Vi har meddelt RFA, at RFM udtræder af Adventsløbet og foreslår RFA, at løbet fremover
droppes. P.t. afventer vi svar. Hvis løbet droppes endeligt bliver dette meldt ud i næste nyhedsbrev Knud
Månedens PV: Hørt i Klubben. Carl Aage efter en lang gå/løbetur: ”Ja man kan godt mærke, at man ikke er
89 mere”

Deadline for indlæg til næste nummer er d. 18. april. Send til Bentvin@gmail.com.
Det er hvidt herude, BV, d. 9. marts 2018.

