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Velkommen til Bestyrelsens beretning for endnu et mærkværdigt år, der igen ikke kunne sammenlignes 

med de foregående. Corona ville stadig være en stor del af vores hverdag, hvilket betød vi har måtte tænke 

noget anderledes i vores valg af event. 

Til gengæld er vi rigtig glade for, vi i dag kan mødes fysisk og ikke som sidste år, hvor vi måtte afholde vores 

generalforsamling online.  

Medlemstal 

Vi er pr. 1. februar 2022 2.112 medlemmer. Det er 46 flere medlemmer end sidste år. 

Hvad har vi arbejdet med det sidste år…. 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene blev efterfulgt af et planlægningsmøde for 2022.  

Træning på KLC, det kommer på nuværende ikke til at blive et tilbud for vores medlemmer mere. Som vi 

har fået oplyst, slider det på redskaberne, at foreninger skal have lov at benytte sig af træningsfunktionen 

efter lukketid. Vi må se, om det igen kan blive et tilbud ud i fremtiden.  

Vi arbejder stadig på at få en massage ordning op at køre. Det har ikke været helt så nemt under disse co-

rona tider. Og nu er der konstateret skimmelsvamp i Thalbitzer, hvor vi ville forsøge os med en ordning fra. 

Vi leder efter alternative steder, I skal nok høre, når vi har noget på plads. 

Noget ville vi foretage os i svære tider, og da vi ikke kunne samles fysisk, fortsatte vi med at trække 20 vin-

dere blandt medlemmerne hver måned af et gavekort på 500 kr. til byens butikker, da vi fornemmede det 

blev taget godt imod året før. 

Facebook 

Foreningens Facebook side er kommet godt op at køre. Vi har 829 medlemmer, men vil da rigtig gerne have 

flere af jer til at være med. Det er her, der bliver lagt billeder ud fra de overståede event, der bliver sendt 

reminder ud, så vi alle kan huske nu er det nu, hvis vi skal nå at tilmelde os til, hvad det end må være. 

I bedes dog være opmærksom på, at dem I inviterer ind i gruppen faktisk også er ansat i RK. Og det næste 

spørgsmål er så, om de er betalende medlemmer af klubben – det undersøger Lis, og det er hun god til. 

Event 

Vi kan kun sige, det har været et mærkeligt år. Vi har måttet tænke kreativt, vi har måtte tænke online. Det 

er til gengæld også blevet en succes med vores banko, yoga, smagninger ja selv en strikke cafe. Det blev 

dog også til lidt fysiske event.  

Online Banko er måske kommet for at blive i hvert fald for en stund. Da vi ikke kunne afholde vores store 

fysiske, hvor vi er så heldige at på sponseret vores gevinster, så besluttede vi os for online, hvor vi i stedet 

købte alle gevinsterne. Det har primært været hos butikkerne i byen for at støtte dem, men har også været 

lidt uden for Ringsted. 

Ladywalk fik vi lov til at afholde i vores egen by, og hold da op det blev populært. Vi plejer at sende under 

30 medlemmer af sted til Skælskør, her var der 135 tilmeldte. Alle havde kun positive tilbagemeldinger og 



ytrede ønske om, at vi skulle gentage denne succes. Desværre har vi fået afslag på, at vi gennemfører i vo-

res egen by fremadrettet. 

DHL her var der desværre kun knap 40 afsted i forhold til foregående år, hvor der har været lige under 100. 

Om det var grundet hjemmearbejde, så man ikke havde fået snakket med sine kollegaer om deltagelse, om 

det var fordi det blev rykket til første uge i september i stedet grundet forsamlingsforbud, det vides ikke. 

Men tak til Anne og Margit, der stod for planlægningen af turen. 

Julefrokost blev der også afholdt. Det var et kapløb med nedlukninger der begyndte i samme uge, som vi 

skulle afholde. Der var 335 tilmeldte, men vi endte med at deltage 243. Nogen blev syge, nogen turde ikke i 

forhold til mange mennesker samlet, andre grundet deres arbejdsplads. Dem der var mødt frem havde en 

rigtig god fest, og det bedste var at der formentlig ikke var noget smitte blandt os. I hvert fald blev vi ikke 

kontaktet i forhold til, hvis nogen der havde deltaget skulle være blevet smittet ved vores fest. Vi takker GF 

forsikring for de støttede op om hygiejnen ved festen, de leverede et hav af små flasker håndsprit. 

 

I alt blev det til 58 event, hvoraf vi måtte aflyse de 7. Det er da meget godt set i lyset af, meget har været 

lukket ned store dele af året. 

Rabataftaler / medlemstilbud 

Der kommer løbende nye aftale til og nogen gamle bliver sløjfet. Vi ved nogen af jer, har haft lidt problemer 

hos Mr. Thestrup op til jul. Vi afventer ny aftale fra dem, som de har lovet os i marts. 

Nogen aftaler har vi for en periode, derfor har Lis gået alle aftaler igennem hen over efteråret, så nu er der 

styr på det for et stykke tid.  

Feriefonden 

Samarbejdet med Feriefonden det kører, som det hele tiden har gjort. Desværre kunne Søren ikke deltage i 

dag, så han kunne berette derfra. Sidder nogen med spørgsmål, opfordres I til at sende en mail til feriefon-

den. 

Afslutning 

Det er hvad det forgangne år har budt. 

Slutteligt vil jeg tillade at rose bestyrelsen, der i formandens øjne er en rigtig god og harmonisk bestyrelse. 

Vi kommer fra mange forskellige steder i kommunen, hvilket kun gør det bedre og til gavn for jer medlem-

mer. Det betyder virkelig meget, når der skal lægges kræfter i planlægning, afholdelse af event og et bredt 

udvalg af forskellig art. Alle har stort set deres opgaver i bestyrelsesarbejdet, og det fungerer, hvilket man 

som formand kun kan synes glædeligt. 

Husk I er altid velkommen til at tage kontakt til os via mail eller telefon, hvis I har spørgsmål eller gode ideer 

til event, motion, rabatter eller nye tiltag. 

Pas godt på jer selv og hinanden, vi glæder os til at være sammen med jer her i 2022.   


