Vi er klar til bankospil med en masse fine gevinster.
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Kommende Arrangementer:
Afslutningsfest
15. april kl. 18.30
Håndboldstævne
26. juni 2016
Loppemarked
20.-21. august 2016
Lageret er flyttet til Fuglsøvej 3 i Stenvad (hos Anne Marie)
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Generalforsamling i Kvik/Ramten den 26. februar

Dagsorden.

4

1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning.

3.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
for 2015 til godkendelse.

4.

Fremlæggelse af budget for 2016

5.

Fastsættelse af kontingenter.

6.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Maria Juul (villig til genvalg)
Kenneth Skov (villig til genvalg)
Laila Johanson (villig til genvalg)
Daniel Andersen (ønsker ikke genvalg)

7.

Valg af revisor.

8.

indkomne forslag.

9.

EVT.
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Julebankospil 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
Tømrer- & Snedkerforretning v/Peter Madsen, Astrid
Lund.
Auning:
Auning Boligmontering.
Grenaa:
Papirgården Grenaa, Djursland Bank A/S, Bolighuset, Grenaa Produktionsskole, Grenaa Bilcenter,
Nyt Syn, Stark, Ellermann Profiloptik, Nordea, Viden
Djurs, Grenaa Bowling Center, Jyske Bank, Sparekassen Djursland, Begravelsesforretningen Nanny S.
Kristen-sen Eftf., Blomsterværkstedet v/Anja Sørensen, Dan-ske bank, Byens Guldsmed, Intersport,
Grenaa Cykel-sport, Nostalgi, Djurslands Posten,
Stena Line, Mou-ritsens eftf. Land og Fritid, Stena
Line, Sportigan, Skousen, Olrik, Jysk, Louis Nielsen,
Grenaa Skov og Have, Kattegat Centret, Silvan &
Kvickly, Hyllegaard Most
Glesborg: C.C. Jagt & Ridning, SuperBrugsen
Bønnerup: Dag’liBrugsen Bønnerup Fisk & Ny Form
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Fjellerup Bageri, Ungstrup VVS, Dag’liBrugsen, Fjellerup Vaffelbageri
Rimsø:
Valthers Køreskole.
Nimtofte: Djurs Sommerland, Djurs Golf – Pay and Play Klub,
Midtdjurs Traktorlager
Kirial:
Skovplanteskolen Holmegaard A/S
Ryomgaard: XL-Byg.
Rønde:
Rønde og Omegns Sparekasse
Vivild:
Grethe’s Busser.
Kolind:
EBM Din Tøjmand
Trustrup: Freys Planteskole.
Vejlby:
Entreprenørfirmaet Børge Juul,
Hemmed: Kaj Maler.
Ørsted
Ørsted Kro & Jannes Mad

Fjellerup:

Jeg håber vi alle ses igen til næste jul.

Et billede af halvdelen af de gevinster vi havde indsamlet
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Julebanko
Med hjælp fra frivillige og bestyrelse lykkedes det at afholde 2 helt
fantastiske eftermiddage i bankospillets tegn. Årets bankospil var
endnu engang en kæmpe succes. Unge og ældre var alle klar til
at give hinanden ”kamp” til stregen.
Vi fik samlet en god mængde af forskellige gevinster ind, som blev
vundet under vores 2 afholdte bankospil. Der var et flot fremmøde
- omkring 150 glade spillere tiltrådte, så der var mange, der alle
forventningsfulde kom for at tilkæmpe sig en god gevinst.
Under spillet blev der en ”halvleg” - pause, hvor der mulighed for
at købe kage til kaffen. I pausen blev det amerikanske lotteri holdt,
og med glæde skal det siges at alle de 2000 lodder blev udsolgt
før spillene startede.
Flere deltagere var efter et smut ud i den” friske” lufte klar til endnu en omgang bankospil. Standarden på gevinster var igen helt i
top - og det kan vi takke vores sponsorer for. Så: TAK for de flotte
gevinster.
Jeg håber, at fremmødet til næste jule/nytårs bankospil bliver en
lige så stor oplevelse og succes.
Med venlig
hilsen
Kenneth
Melander
Skov
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Handicap toilet
Kvik/Ramten har i 2015 søgt såvel Norddjurs Kommune som Lokal- og Anlægsfonden og fået tilsagn om knap 100.000 kr. i tilskud. Ramten Borgerforening har også bevilget os et tilskud på
10.000 kr.
Hvis der er nogle læserne, som vil hjælpe på den ene eller anden
måde, så sig endelig til: Det kan være med arbejdskraft, kontant
tilskud til projektet, skrive ansøgninger til forskellige fonde/
sponsorer.
Vi er nu begyndt på projektet, så vi får nu bedre toiletforhold, herunder et handicapvenligt toilet. Nogle af foreningens medlemmer
har været på nedbrydningsopgave og udgravning til kloak og isolering. Entreprenør Børge Juul fra Vejlby har sponseret kloakarbejdet, så murerfirmaet Nyborg Sørensen skal snart til at lave gulv
og mure vægge.
Leo Press
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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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Vi har fået lov til at placere reklameskiltene på hegnet, der vender
ud mod hovedvej A16, så alle der kører forbi på hovedvejen ser
skiltene. Holder man på Nimtofte vejen før man skal ud på hovedvejen kikker man næsten lige over på dem. Så kender I nogen
som kunne tænke sig et skilt, for at støtte foreningen, så sig endelig til, her får man da noget for pengene.

Kontakt til Kvik/Ramtens sponsorteam:
Daniel Andersen
Leo Press
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Tlf. 2655 1957

KVIK/Ramtens klubblad 1/2016

Petanque’s aktivitetskalender 2016
Opstart:
Singlemesterskab
Klubmesterskab
Juleafslutning

06/3
18/05
18/09
30/11

Tove og Annelise
Henny og Mona
Hans Erik, Lis og Aksel
Selma og Annelise

Petanquetur til Lanzerote:

Torsdag den 5/2 om aftenen var vi fire voksne piger (Tove, Henny,
Mona og undertegnede), der tog til lufthavnen i Billund. Vi skulle
flyve tidligt næste morgen, så vi overnattede i lufthavnen. Nogle af
os fik en smule søvn på de
umagelige bænke, men det
blev ikke til meget. Vi ankom
noget klatøjet til destinationen, hvor vi blev indkvarteret
på hotellet. Heldigvis skulle
vi ikke spille på ankomstdagen, så vi kunne få hvilet ud,
inden vi næste dag skulle i
ilden.
Efter et godt morgenmåltid
blev vi kørt i taxa til spillestedet, som var en strand med
meget blødt sand. Vi havde
forskellige makkere, som
blev fundet ved lodtrækning.
Det viste sig, at vi skulle spille forskellige steder, så det
var noget af en udfordring at
skulle spille på flere forskellige underlag - men meget
lærerigt.
Vi havde været meget
spændte på, om vi nu kunne
begå os mellem de halv professionelle spillere, men til
KVIK/Ramtens klubblad 21/2016
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vores tilfredshed gik det faktisk
ganske udmærket.
Vi spillede 3 kampe hver dag,
men hver dag havde flere af os
vundet to kampe og en enkelt
dag alle tre.
Vi betalte to euro hver dag for
At spille med, og efter kampene blev de delt ud som præmier. To og tre vundne kampe
gav gevinst, alt efter hvor mange point man havde, så flere af
os spillede lige op og en enkelt
endda med overskud, så vores
selvtillid fik et boost.
En af dagene var vi på ø rundtur. Vi var oppe og se vulkankraterne. Uheldigvis var der en
dame (fransk), som gik lige ind
i vores bus – med døden til følge. Det lagde selvfølgelig en

dæmper på os. Heldigvis sad
vi i den modsatte side af bussen, så vi så ikke selve uheldet, men hørte hvordan folk
råbte op. Vi blev tilbudt krisehjælp fra rejseselskabets
side, men eftersom ingen af
os havde set noget, følte vi
ikke, der var behov for dette.
Efter en begivenhedsrig uge
rejste vi hjem fredag. Toves
svigersøn hentede os i Billund, så det var jo dejligt.
Annelise

KVIK/Ramtens klubblad 1/2016
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Serie 4 Damer

Så kom vi godt i gang med anden del af sæsonen med at par sejre og en uafgjort; vi har det sidste halve år haft fokus på at holde
en god tone på holdet ved at fejre vores mål noget mere og få
snakket de kampe igennem, hvor tonen ikke var for god. Det har
givet et godt sammenhold og er en af grundene til, at vi kun tabte
3 kampe første del af sæsonen. Fremadrettet ser det lidt trængt
ud med hensyn til bredden på holdet, da vi har en spiller, der er
rejst og et par spillere med skader, der kun kan spille delvist, så vi
kunne godt bruge et par spillere mere, der også vil komme til træning.
Første del af sæsonen sluttede vi i toppen af serie 4 - ganske udmærket. Hvis ellers træningsindsatsen fortsætter, og vi får et par
nye spillere, der kan spille lidt bold, så kan holdet fortsætte sin
fremgang.
Hilsen Daniel

Optapeningskursus

Så fik vi endelig holdt optapenings kursus.
Vi har længe snakket om, at vi gerne ville lave en aften, hvor trænere,
spillere og andre, der ville lære at tape små skader op, var velkomne.
Det skulle kun være for deltagere fra vores egen klub, da vi gerne ville
have den sociale del med også.
Vi valgte at kontakte Karin Jakobsen, da vi vidste, hun er rigtig dygtig til at
tape op.
Hun sagde heldigvis ja, det er vi rigtig glade for. Vi fandt i fællesskab en
dato, der passede med, at det kunne være lige før en træning.
Karin var klar kl. 19 - med masser af tape og godt humør.
Der var 25, som var mødt op; vi fik masser af mulighed for at tape hinanden op. Det var både fingre, skulder, knæ og fødder, der blev tapet op.
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Efter lidt kaffe og småkager og masser af optapning, følte vi os klædt
meget bedre på til resten af sæsonen.
Vi var mange, der var glade for at se Karin i hallen igen.
1000 Tak, Karin, fordi du ville bruge en aften på os. Det har været en
rigtig stor hjælp.
Det blev en aften med hyggelig snak og masser af grin.
Tak til alle der valgte at møde op; håber de fleste fik noget med derfra.
Jeg kunne se, at de herrer med hår på benene, fik glæde af tapen, da
det skulle af.
Hilsen Jan Skov

KVIK/Ramtens klubblad 1/2016
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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 1/2016
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Serie 3 Herrer
Nu er vi kommet godt ind i det nye år, og anden del af håndboldssæsonen er godt i gang.
Vi startede lige efter nytår til træning. Der var rigtig mange, der
mødte op.
De sidste mange træningsdage har vi været mellem 10 og 13 herrer både tirsdag og torsdag.
Vi glædede os rigtig meget til vores første kamp. Det var en hjemme kamp mod Midtdjurs IF. Vi havde desværre nogle spillere, der
enten var skadet eller skulle på ferie.
Det blev en kamp vi gerne glemmer meget hurtigt. Vi tabte desværre med 9 mål.
Næste kamp var mod Rougsø, 12 mand meldte sig klar til kamp.
Det er jo dejlig som træner at have masser af gode spillere med på
holdet.
Vi valgte at prøve Kenneth på målet i første halvleg. Det skulle vise
sig som en god løsning. Vi kom til pause med en føring på 14-7.
Forsvaret var super godt, og der blev kæmpet en brag kamp i angrebet.
Anden halvleg blev Kenneth skiftet ud med Mille. Han gjorde det
også rigtig godt i målet og spillerne kæmpede videre på banen.
Vi fik en rigtig flot sejr på 28-18, godt kæmpet drenge
Jeg er rigtig stolt af at være træner for Jer. I er altid fulde af godt
humør og kæmper, alt hvad i kan til kampene.
Jeg er sikker på, at det nok skal blive en rigtig god sæson, med
masser af sjove træningsaftener og super gode kampe.
Hilsen træner Jan Skov

Serie 4 herrer.

Vi kunne godt være lidt flere til holdet, da vi har et par stykker som
arbejder udenlands, så vi må undvære dem flere kampe i træk.
Det er dejligt af vi er så heldige at kunne låne de manglende spillere på serie 3 holdet. Husk der er stadig træning tirsdag og torsdag.
Holdleder Leo Press
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Ramten Borgerforenings program
2015/2016
15. marts 2016
Generalforsamling i klubhuset

Der afholdes generalforsamling sammen med Ramten Vandværk. Der serveres kaffe, the og brød. Dagorden ifølge vedtægter.
Når vi nærmer os de enkelte arrangementer, vil der kommer
yderligere informationer.
Bestyrelsen i Ramten Borgerforening er som følger:
Torben Lund
Hanne Kruse
Maiken Riis
Jeannette Laursen
Henriette Thygesen
Lone Sørensen

Tlf. 30 42 72 21
Tlf. 20 64 32 29
Tlf. 24 43 31 29
Tlf. 22 88 48 68
Tlf. 24 24 01 98
Tlf. 28 91 41 33

.
Vi siger tillykke til:
Käthe Fogh med 60 års fødselsdagen
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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 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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