






rffi Ry Familie og Firma Idræt  

 

Bestyrelsens beretning – generalforsamlingen 2016 

 
Året der er gået -2015 

Kapacitetsproblemerne i Ry Hallerne ser ud til at blive løst – udvidelsen af Ry 
Hallerne kan indvies i august/september 2016. I 2016 bliver vores træk på 

haltimer ligeledes reduceret idet Basketball aktiviteten stilles i bero indtil der 
dukker interesserede deltagere op. 

 
Efter generalforsamlingen sidste år er det lykkedes bestyrelsen at finde en ny 

sekretær – Susan Siddle, hvilket vi er meget glade for. Udover at være aktiv 
som indoor cycle instruktør er Susan nu også vores sekretær – velkommen i 

bestyrelsen Susan. 
 
Igennem mange år har vi generelt kunnet glæde os over at vores aktiviteter 

har en meget stor interesse på den største arbejdsplads i Ry – Pressalit. 
Pressalit stimulere deres medarbejdere til at benytte vores aktivitetstilbud og 

dermed sikre et sundt miljø i virksomheden, hvilket klart smitter af på vores 
medlemstal. Vores samarbejdsaftale er igen fornyet for det kommende år, 

hvilket er yderst glædeligt. 
 

Vores medlemstal er for 2015 er opgjort til i alt 780 medlemmer, hvilket er en 
pæn stigning (16%) i forhold til 2014. Fordelingen af medlemmer er fordelt 

som angivet i nedenstående tabel. 
 

 
 

  
% 

173 
 

33 

   359 
 

67 

 

Fordeling mellem medlemmer under/over 25 år er 37/63 %. Hvilket giver en 
forbedring i antal medlemmer under 25 år i forhold til sidste år. 

 
På nuværende tidspunkt har vi i alt 5 forskellige idrætter/aktiviteter: 

1. Fitness/gymanstik/aerobic/step/mix-motion/zumba/body-flow – v/Tina Andersen 

2. Volleyball /kids- og teenvolley – v/Ulrich Sørensen 

3. In-door cycling – v/Christian Just 

4. Svømning – v/Kim Pejtersen 

5. Petanque – v/Frantz Rasholt 

 

Ry Familie og Firma Idræt har igennem 26 år formået at holde et konstant 
medlemstal, og må glædeligt konstatere at interessen for vores aktiviteter er 

stigende – sidste år (2014->2015) en stigning på 26% og nu (2015 -> 2016) 
en stigning på 16%, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende.  

 

Aldersgruppe fald/stig

Køn K M K M K M K M K M total K M 2014 %

Gymnastik 1 1 1 2 2 1 96 20 6 4 134 106 28 119 13

Basketball 6 6 8 10 2 8 3 2 0 0 45 19 26 42 7

Petanque 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 28 15 13 28 0

Cykling (spinning) 0 0 0 1 2 0 66 85 1 10 165 69 96 129 28

Svømning 34 35 12 17 9 3 50 48 1 0 209 106 103 207 1

Volleyball 40 24 29 16 6 11 36 33 0 4 199 111 88 145 37

I alt 81 66 50 46 21 23 251 188 23 31 780 426 354 670 16

I alt60 - 99 år0 - 12 år 13 - 18 år 19 - 24 år 25 - 59 år
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Takket være en stor indsats fra vores næstformand lykkedes det sidste fredag 

i september 2015 at fejre ”Frivillig Fredag” – Danmarks frivillighedsdag - 
tusinde tak for indsatsen Sussi - Der var rigeligt plads til flere tilskuere, men 

dem der var med hyggede sig gevaldigt med optræden af cirkusartisterne De 
Jyske Helte. 

 
I 2016 er det frivillig fredag d. 30. september 2016 – jeg håber at vi kan få 

flere af de andre foreninger med på ideen i 2016. Fra Ry Hallerne’s side vil vi 
forsøge at motivere alle foreninger til at deltage. 

 
Bestyrelsen startede i 2013 en proces med aktivitetsudvalgene for indoor 

cykling og fitness for på langt sigt at øge interessen for vores aktiviteter på 
dette område. Dette arbejde vil fortsætte igennem 2016 og forventes at 
udmønte sig i nye samarbejdsformer internt imellem vores aktiviteter og med 

Ry Motions Klub. 
 

I 2014 valgte vi at lægge bogholderiet over til Firmaidrætten. I 2015 er det 
begyndt fungeret rimeligt smertefrit. Der er stadig noget at få på plads med 

hensyn til betalinger og identifikation af, hvor bilag skal konteres. Klargøring 
af regnskabet til generalforsamlingen har fungeret rimelig enkelt. Bogholderiet 

udføres af Firmaidrætten på baggrund af bilag leveret elektronisk af vores 
kasserer. Konkret udmønter et mere effektivt bogholderi sig i et lavere 

ressourceforbrug og en billigere drift. 
 

Det kommende år – 2016 
Hvad er så planerne for 2016? – normal drift kan man sige - aktiviteterne 

planlægger sine aktiviteter og bestyrelsen holder som sædvanligt tæt kontakt 
til de enkelte aktiviteter, for at støtte op omkring de tiltag der er indarbejdet i 
det årlige budget for aktiviteterne.  

 
Som hidtil vil en sund økonomisk styring være en af de primære opgaver for 

bestyrelsen at varetage så økonomien ikke er en begrænsende faktor for nye 
aktiviteter.  

 
I 2016 planlægges den største enkelt investering i foreningens liv – nye cykler 

til indoor cykel aktiviteten. 
 

RFFI samarbejder til mange sider 
Ry Familie og Firma Idræt er en meget aktiv del af fritidslivet i vores 

kommune. Vi betragter os som en del af det attraktive grundlag for at 
fastholde og tiltrække et velfungerende erhvervsliv i kommunen. 

  
Vi er forsat meget glade for samarbejdet med Dansk Firma Idræts Forbund. 

Firmaidrætten støtter vores forening med kontante midler såsom medlems- og 
aktivitetstilskud udover økonomisk hjælp modtages også en udsøgt bogholderi 
service fra forbundet.  

 
Firmaidrætten har startet et projekt ”Kvinder i morgendagens ledelse”, hvor 

formålet er at motivere flere kvinder til at deltage i bestyrelsesarbejde. Fra Ry 
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deltager Sussi, hvilket formanden (bestyrelsen) værdsætter meget. 

I 2016 vil foreningen få besøg af repræsentanter fra forbundsstyrelsen iht. den 
vedtagne forbundsstrategi. Dette besøg vil bl.a. omfatte en gennemgang af de 

aktiviteter vi har og planer for evt. andre aktiviteter vi har planlagt i de 
kommende år. Dette kan jo være ”affyringsrampen” til at få lavet en konkret 

udviklingsplan for de enkelte aktiviteter. Vi glæder os til et sådant katalog 
over hvordan I mener at jeres aktivitet skal/kan udvikle sig de næste tre år. Vi 

glæder os ligeledes til mødet med repræsentanterne for Firmaidrætten. 
 

Vedrørende samarbejdet omkring Ry Hallerne ser vi med spænding frem til 
indvielse af udbygningerne og hvad det kan skabe af nye aktivitetsmuligheder.  

 
I 2016 vil samarbejdet med Ry Motionsklub fortsætte, og vi ser gode 
muligheder ved et tættere samarbejde. 

 
Som afslutning vil jeg takke alle i bestyrelsen for endnu et års veludført 

arbejde. Også tak til aktivitetsudvalgene for den store indsats og for de mange 
timer I har lagt i jeres aktivitet.  

 
Jeg forventer, at år 2016 vil blive mindst lige så aktivt som 2015 - vi glæder 

os i bestyrelsen til endnu et godt år med stigende interesse for vores 
aktiviteter. 

 
P.b.v.  

- Knud 
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Budget for 2016 - vedtaget på GF 2016 Alle beløb i kr.

Idrætsgrene / aktiviteter Bem.

Fitness 10.000

Indoor cycling 5.000 afskrivning på nye cykler

Svømning 10.000

Petanque 0 afskrivning på nye lamper

Volleyball 6.000

Resultat af idræt/aktiviteter ialt 31.000

Fælles sponsorer 30.000

Grundkontingent 60.000

Kontorhjælpstilskud Firmaidrætten 20.000

Ialt fælles indtægter 110.000

Fællesomkostninger

Fælles arrangementer / aktiviteter/lederpleje -25.000

Administration / fælles omkostninger/annoncer -95.000

Ialt fælles omkostninger -120.000

Forventet resultat ialt 21.000

Investeringer 2016

Nye cykler til Indoor Cycling*** 300.000                  

Ialt investeringer 300.000                  

Noter

*** Indtægter på gamle cykler er ikke modregnet.

Finansiering forventes gennemført med et lån på op til 150.000 kr fra 

Dansk Firmaidrætsforbund

RFFI_Budget_2016(2).xlsx / kjo /09-04-2016 Side 1 / 1
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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen
Ry Familie og Firma Idræt

Bakkelyparken 13 b, 8680 Ry

Formand
Knud Johansen

Bakkelyparken 13 b, 8680 Ry

Næstformand
Sussi Knop Madsen
Skansehøj 11,8680 Ry

Kasserer
Kim Pejtersen

Thorsvej 44, 8680 Ry

Sekretær
Susan Siddle
Munkedalsvej 3, 8680 Ry

Revision
RevisionRy
Godkendt Revisionsaktieselskab

Skanderborgvej 27

8680 Ry

Pengeinstitut
Jyske Bank
Skanderborgvej 5, 8680 Ry
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LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har aflagl årsrapport for Ry Familie og Firma Idræt

Ärsrapporten er aflagl i overensstemmelse med den beskrevne begrebsramme under anvendt

regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr.31.12.2015 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01 .2015 -

31.12.2015.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne

påvirke r,.urderingen af foreningens finansielle stilling

Bestyrelsen har i dagbehandlet og vedtaget årsregnskabet for 2015.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Ry, den 30. marts 2016

Knud J Kim
formand

Sussi Knop
næstformand

Susan Siddle
sekretær
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REVISORS ERI(L,4[,RING OM OPSTILLING AF ÅRSRENGSKAB

Til bestyrelsen i Ry Familie og Firma ldræt.

Vi har opstillet årsregnskabet for Ry Familie og Firma Idræt for perioden 1. januar - 31. december 2015 pä

grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

,4.rsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,balance og noter

Vi har tdføft opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle

oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR

danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig

kompetence og fornøden omhu.

,Â.rsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af
ârsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til
brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt

årsregnskabet er udarbej det i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ry, den 30. marts 2016

RevisionRy
God kendt Revisionsaktieselskab

CVR nr. 26 26 74 39

Niels J
revlsor
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ATWENDT RE GNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsregnskabet for Ry Familie og Firma Idræt er aflag! efter samme regnskabspraksis som

foregående år, dog er regnskabspraksis ændret på følgende punlf. Indtægfer er ikke længere

periodiseret.

Resultatopgørelsen

Indtaegtskriterium
Kontingenter, sponsorindtægter, kommunale tilskud og andre tilskud indtægtsføres i det år hvor

indbetalingen sker.

Omkostninger
Omkostninger henføres i videst muligt omfang til det regnskabsår de vedrører

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Idrætsudstyr og kontorinventar:

Idrætsudstyr og kontorinventar er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede

afskrivninger. Der foretages liniære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers

brugstid.

Øvrige aktiver 5ar

Investeringer hvortil der modtages tilskud udgiftsføres i anskaffelsesaret. Tilskuddet indtægtsføres

ligeledes.

Mindre aktiver udgiftsføres efter en individuel vurdering i anskaffelsesåret.

Ved salg af udstyr og inventar udgifts-/indtægtsføres realiserede tab og fortjenester over

resultatopgørelsen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender er optaget til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab. Ikke indbetalte kontingenter indregnes ikke i årsregnskabet.
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RESULTATOPGØRELSE 01.01.201 5 . 3I.I2.20I5

2015 20t4
kr.krSpec

Resultat af idrætsgrene:

1 Basketball
2 Indoor Cycling
3 Fitness

4 Petanque

5 Svømning

6 Volleyball
I alt resultat af idrætsgrene

7 Fælles indtægter og udgifter
Resultat før renter

Renteindtæ gter pengeinstitutter
I alt renter

,{RETS RESULTAT

4.846
20.696
rr.640
-3.096

449

6.484

10.070

29.637

35.640
2.876

4t.798
11.542

41.0t9

4.133

131.563

-67.36s
45.152 64.198

0 847

0 847

45.152 6s.045
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BALANCE PR. 3I.I2.20I5
AKTIVER

Note

ANLÆ,GSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Lamper petanquebane

Å.rets af- og nedskrivning
Materielle anleegsaktiver i alt

ANL,IIGSAKTIVER I ALT

OMS,ltrTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavender
Periodeafgrænsningspo ster

Tilgodehavender i alt

8 Likvide midler

OMS,ÐTNINGSAKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT

2015
kr.

2014
kr.

10.000

-2.000
0

0

8.000 0

8.000 0

900

8.604

45

0

9.s04 45

331.448 306.229

340.952 306.274

348.9s2 306.274
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BALANCE PR. 3I.I2.20I5
PASSIVER

Note

EGENKAPITAL
Egenkapital primo
Årets resultat
EGENKAPITAL I ALT

Grry'LD
Kortfristet gæld

9 Diverse sþldige poster

I 0 Periodeafgrænsningsposter, forudmodtagne indtæ gter

Kortfristet gæld i alt

G,Itr,LD I ALT

PASSIVER I ALT

2015 2014
kr.kr

232.056
45.152

t67.0t1
65.045

277.208 232.0s6

s6.864
14.880

9.448
64.770

71.744 74.218

71.744 74.218

348.9s2 306.274
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SPECIFIKATIONER TIL ÅNSnECNSKABET

2015
kr.

2014
kr.Spec

1 Basketball
Indtægter:
Aktivitetsgebyr
Overført til grundkontingent administation
Reklame- og sponsorindtægter
Kommunale medlemstilskud
Diverse indtægter
Kursustilskud
Kvartalsudlodning DFIF
Indtægter i alt

Udgifter:
Køb af sportsrekvisitter
Dommerhonorarer

Bøder
Præmier
Kursusudgifter
Porto og gebyrer

Kontingenter
Kontorartikler og tryksager

Telefon
Stævneudgifter
Fortæring

Arbejdstøj leder / træner

Kørsel
Køb øUvartd m.v.
Mødeudgifter
Udgifter i alt

Resultat i alt basketball

7.067

-3.600

2.399
7.067

0

0

t.527

24.128
-3.360

0

4.s 10

1.390

2.603
1.480

14.460 30.751

-239
-3.400

-400

0

0

-75

-1.000

0

0

0

-2.030
-1.900

-s70

0

0

-5.688

-6.200
0

-800

-300

0

-t.07s
0

-45

-3.248
-2.705

0

0

-200

-420

-9.614 -20.681

4.846 10.070
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SPECIFIKATIONER TIL ÅnSNNCNSKABET

2015
kr.

20t4
kr.Spec

2 lndoor Cycling
Indtægter:
Altivitetsgebyr
Ov erført til grundkontingent administation
Kommunale medlemstilskud
Kvartalsudlodning DFIF
Indtægter i alt

Udgifter:
Køb af sportsrekvisitter
Køb af sportsudstyr
Annoncer
Administration træner

Kontorartikler og tryksager

Telefon
Mødeudgifter
Fortæring
Diverse udgifter
Udgifter i alt

Resultat i alt Indoor Cycling

8s.620
-13.200

573

2.825

57.390
-10.320

975
3.298

75.818 51.343

-6.592
-6.460
-1.100

-rt.307
-1.880

-19.037

-501

-8.245

0

-2.700
0

-3.108

0

148

-9J83
-828

-5.435

0

-ss.t22 -21.706

20.696 29.637
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spn CIFTKATTONER TrL,Ånsnn GNSKABET

2015 20t4
kr.krSpec

3 Fitness
Indtægter:
Aktivitetsgebyr
Ov erført til grundkontingent administation
Kommunale medlemstilskud
Kursustilskud
Kvartalsudlodning DFIF
Indtægter i alt

Udgifter:
Køb af sportsrekvisitter
Køb af sportsudstyr
Kursusudgifter
Administration træner
Annoncer
Kontingenter
Kontorartikler/tryksager
Telefon i hosting
Nyanskaffelser
Fortæring
Udgifter i alt

Resultat i alt fitness

4 Petanque
Indtægter:
Aktivitetsgebyr
Overført til grundkontingent administation
Kvartalsudlodning DFIF
Indtægter i alt

Udgifter:
Annoncer
Afskrivning lamper
Udgifter i alt

40.760
-10.720

r.528
659

2.676

s0.660
-9.520

1.365

t.787
3.129

34.903 47.42L

-3.3s9
-3.r34

0

-2.r40
-1.469

0

-2.660
-8.680

0

-t.821

-679

0

-775

0

-r.916
-800
-800

-4.260
0

-2.551
-23.263 -11.781

11.640 3s.640

280
-2.240
1.318

1.820

-1.040

2.528
-642 3.308

-4s4
-2.000

-432

0

-2.454 -432

Resultat i alt petanque

Side 12

-3.096 2.876



SPECIFIKATIONER TIL ÅnSNNCNSKABET

2015
kr.

2014
kr.Spec

5 Svømning
Indtægter:
Aktivitetsgebyr
Ov erført til grundkontingent administation
Reklame- og sponsorindtægter

Kommunale akfivitetstilskud
Kvartalsudlodning DFIF
Indtægter i alt

Udgifter:
Leje af svømmehal
Køb af sportsudstyr

Kørsel
Annoncer
Nyanskaffelser
Mødeudgifter
Fortæring

Diverse udgifter
Udgifter i alt

Resultat i alt svømning

30.800
-16.720

10.000

20.628

3.990

s6.375
-16.s60

6.225

74.625

2.678
48.698 63.343

-22.ss9
-1 s.1 98

-8.973
0

-649

0

-870

0

-l 1.580

0

-1.268
0

-6.119
-r.394
-1.184

0

-48.249 -2t.s4s

449 41.798
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SPECIFIKATIONER TIL ÅnS TCNSKABET

2015 2014
kr.krSpec

6 Volleyball
Indtægter:
Aktivitetsgebyr
Ov erført til grundkontingent administation
Kommunale aktivitetstilskud
Kvartalsudldning DFIF
KidsVolleyskole tilsku d 2013
Indtægter i alt

Udgifter:
Køb af sportsrekvisitter
Køb af sportsudstyr
Dommerhonorarer
Bøder
Præmier

Kørsel
Kursusudgifter
Refusion træner
Annoncer
Kontingenter
Kontorartikler og tryksager

Nyanskaffelser
Mødeudgifter
Stævneudgifter
Fortæring
Afskrivning udstyr
Diverse udgifter
Udgifter i alt

Resultat i alt volleyball

108.272

-15.920

16.6t6
3.064

0

76.324
-11.600
13.260

3.486
0

t12.032 81.470

-5.957

-28.400
-14.389
-s.100
-1.400

-t.362
-900

-1.s00
-3.063

-33.200
0

0

0

0

-1.105

0

0

0

-5.429

-2.950
0

-s.069
-24.350

0

0

-t.4s4
-6.960
-4.780

0

915

t8.746

-10.277

0

0

.548051 -69.928

6.484 tL.542
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SPECIFIKATIONER TIL ÅNSNECNSKABET

20ts
kr.

2014
kr.Spec

7 Fælles indtægter og udgifter
Indtægter:
Aktivitetsgebyr
Grundkontingent
Kontorhj ælpstilskud DFIF
Sponsorindtægfer
Diverse indtægter
Indtægter i alt

450
62.400
20.000
40.000

1.816

0

s2.400
0

30.000

2.000

124.666 84.400

Udgifter:
Interne møder

Eksteme møder

Fortæring
Kursustilskud
Kursusudgift
Reception
Arrangementer

Arbejdstøj leder / træner

Lederpleje
Kørsel
Abonnement
Vedligeholdelse kontorinventar
Annoncer
Porto og gebyrer

Telefon / hosting
Kontingenter
Kontorartikler og tryksager

Gaver og blomster
Lønudgift kontorhjælp
Revisor
Udgifter i alt

I alt fæIlesomkostninger og administration

8 Likvide midler
Jyske Bank, foliekonto
Jyske Bank, aftalekonto 7241 117836-0
I alt

-ts.947
-2.349
-1.000

0

-450

0

-10.000
0

-t4.400
-3.41s

-490
-4.187

-20.734

-1.581

-2.34s
-t2.326

-1.429

-4.430
-9.000

-16.4s0

-3.668

-144

0

20t
0

-43.262

0

-8.090
-24.000

-7.724

0

-350

-27.60s
-t.972

-45

-r6.646
0

-2.9t6
0

-15.544

-120.533 -151.765

4.133 -67.36s

230.370
101.078

205.t51
101.078
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SPECIFIKATIONER TIL ÅNSNNCNSKABET

20t5
kr.

2014
kr.Spec

9 Diverse sþldige poster
Sþldige omkostninger
Mellemregning DFIF
I alt

10 Periodeafgrænsningsposter, forudmodtagne indtægter
Flyglninge, indvandrere og integrationsp

Forudmodtaget aktivitetsgebyr næste år

Forudmodtaget medlemskontingent
I alt

s0.554

6.310

9.448
0

56.864 9.448

14.880

26.890
23.000

8804.I
0

0

14.880 64.770
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Beretning Indoor Cycling 2015 
 
 
Vi har i 2015 kørt 6 ugentlige hold i henholdsvis forår- og efterårssæsonen. for første gang i flere år har vi 
nu flere udsolgte hold, hvilket betyder at kapaciteten passer og, at vi på sigt kan begynde at se på udvidelse 
af holdudbuddet. 
 
Med ca. 90 ugentlige timer "solgt" er vi dermed på det højeste niveau siden Indoor Cycling omkring 2010 
havde sin storhedstid. Det virker som om, at vi har rigtig godt fat i stampublikummet. 
 
Vores fysiske rammer er generelt gode i Ry Hallerne og vi er da heller ikke betænkt med investeringer i 
forbindelse med haludvidelsen. Der imod er cyklerne ved at være godt brugte og kræver en del 
vedligeholdelse og reparationer, hvilket bl.a. er medvirkende til ar vi her fremsat ønske om en 
opgradering/udskiftning af cyklerne som beskrevet andet sted i referatet fra generalforsamlingen. 
 
Vi har i Indoor Cycling 6 dygtige og engagerede instruktører som kører hver deres eget hold. Det er et stort 
ønske fra medlemmerne at det er deres "egen" instruktør der møder dem. Derfor gør vi hvad der er muligt 
for at støtte og hjælpe instruktørerne inden for de ramme vi har til rådighed. Det kan være med 
træningstøj, sociale eller uddannelsesarrangementer eller blot ved at være gode til at hjælpe hinanden 
med afløsertimer når det er nødvendigt. En stor tak skal lyde til instruktørerne for deres indsats. Uden dem 
var vi ikke det vi er i dag. 
 
I det kommende år bliver det helt store tema, de nye cykler. De forventes at stå klar til starten på 
efterårssæsonen og vil betyde at alle instruktører skal efteruddannes og at alle medlemmerne vil komme til 
at stifte bekendtskab med nye muligheder for at måle deres egen indsats. Spændende at se om det kan 
give aktiviteten et generelt løft i antallet af medlemmer også. 
 
 
Hilsen 
Christian 
 



Beretning for volleyball 2015: 

 

Volleyballklubben er igennem en omvæltning fra seniorklub til børne/unge klub. 

Vi forventer at runde de 100 medlemmer under 18 år i år, og vi kæmpe en kamp om at få gode og tidligere 

tider til vores kids og teenhold. 

Klubbens kids og teen udvalg arbejder hele tiden med at forbedre forholdene for børn og ungehold. 

I år fik vi gennemført spilletøj’s ordning, hjemmestævne i Dec., og vi holder ved vores skolestævner for 0-3 

klasse samt volleycamp om sommeren.   

Næste år arbejder vi hård på, at sikre en 2. træning i løbet af ugen til spiller fra ca. 4 klasse af.  

Klubben holder lige fast i traditioner omkring senioraktiviteter, klubben’s mix-hold har en lille tilbagegang 

men har hold fast, og har afholdt en lille ROVC stævne over to weekender.  

Dame div. holdet har klar sig fin, og har fået en fin sæson både med ekstra spiller og flot 3. plads i 1 div. 

Herrerne måtte trække deres divisionshold, og har kæmpet for at holde ved holdet, men heldigvis ser det 

ud til, at med et aktiv forsøg fra et par spiller, er det lykkes at samle et nyt hold, så der håb for den nye 

sæson. 

På administration siden forsøges der hele tiden, at finde et par der vil hjælpe til med div. administrative 

poster, men der er en lille skære der står sammen om at drive klubben.  

Økonomisk er klubben ramt af trækning af div. som koster et sted mellem 8.000-15.000 kr. pr hold der 

trækkes, heldigvis har en del af herrerne betalt normalt kontingent for sikre, at klubben ikke skulle lide alt 

for meget i denne sæson.    

Vi glæder os til en ny spændende sæson. 

Formand/akivitetsudvalgsformand 

Ulrich Sørensen  



Svømning 2015 

Det har været et stabilt år, med god tilslutning og trofaste instruktører. 

Vi har samarbejdet med Pressalit og Silkeborg Firmaidræt om at fylde Them Svømmehal med glade familier, 

der får undervisning og tid til leg i 1,5 time 23 søndage om året. 

For første gang i mange år har vi investeret i nyt svømmeudstyr, dykkerting, bolde og en vandtrampolin 

mm. 

Udstyret er blevet diskret brændemæket, for at vi kan skelne det fra Them Svømmeklubs udstyr, men det 

er stadig en udfordring at undgå at vores udstyr forsvinder. 

PVA Ry Svømmeklub 

Kim Pejtersen 



Petanque 2015 

 

Et år hvor uvisheden om banernes flytning blev afklaret, idet Ry Hallen fik startet på udvidelsen. Fra starten 

af byggeplanerne havde Ry hallen lovet, at der ville blive etableret andre baner. 

De eksisterende baner var slidte af mange års bilkørsel/parkering, men det ville være spild af penge at 

renovere. Antallet af baner med den nye placering er reduceret fra 10 til 6, hvilket på nuværende er 

tilstrækkeligt. Såfremt der skulle komme flere spillere må der spilles på flere tider. 

Antallet af medlemmer har været ret stabilt. 

Afdelingen var igen i 2015 en tur i Gl. Rye til en hyggelig dag. 

Fremover kan vi invitere til en spilledag på nye og gode baneforhold. 

Frantz Rasholt 



  Fitness 2015/2016. 

I fitnessafdelingen er vi halveret i medlemstal efter årsskiftet, da vores Stepinstruktør ønskede at 

undervise på et tidligere tidspunkt end vi har lokaletid til. Jeg (Tina) deltog i lokalefordelingsmødet 

i Ry Hallerne, for at forsøge at få tider der kan tilgodese vores behov. Det afventer jeg afklaring på, 

men håber at få vores instruktør tilbage, da hun som regel har mange medlemmer på sine hold. Så 

pt er jeg den eneste instruktør i Fitness 

Fremadrettet er jeg i kontakt med 3 nye mulige instruktører, da vi gerne vil tilbyde fitness flere 

dage om ugen, og dermed tilbyde vores kunder fleksible træningstider. Også her er vi dog 

afhængige af tider i aktivitetslokalet. 

 

Tina, RFFI Fitness 

 




