
 
 
 

Kære medlem. 
 

Brande Skiklub indkalder herved til ordinær generalforsamling på Hygildvej 22 
 

Tirsdag den 28. Oktober 2003 kl. 19.30 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2002—2003. 
4. Fastlæggelse af kontingentsatser for 2004—2005. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse og valg af suppleanter. Efter tur afgår: Rudolf Thalund, 

Jette Mølsted og Jens Ole Krogh. 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
8. Evt. 
 
Kontingentindbetalingskort er vedlagt. Satserne for 2003-2004 er følgende: 
Junior: 60 kr., Senior: 85 kr. og familie 170 kr. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Skeikampen 2004, uge 7 
Planlægningen har været  i fuld gang. Vi er på nuværende tidspunkt tilmeldt 26 
voksne deltagere, som sikkert allerede nu har haft skiene fremme for at checke om 
alt er i orden.  
 
Alle tilmeldte får i god tid inden jul nærmere besked.     /  Jens Ole 
 

*  ”Bare det snart var  jul”  * VINTER * SNE * UGE 7 * 

��������	
�
��������	
	����

�

 � � � ������� �

Formandens velkomsthilsen til det nye klub / meddelelsesblad. 
 
Efter en pause på ca. 20 år ser det endelig ud til, at vi igen kan sen-
de et lille klubblad på gaden. Jeg byder velkommen og ønsker re-
daktøren al mulig held og lykke med foretagendet. 
 
 

HUSK lige idékonkurrencen: Hvad skal 
vores blad hedde? Du kan endnu nå at sende 
et forslag til navn. 
 
Det er jo på den kommende generalforsamling 
vi vil vælge vindernavnet. 
 
Skriv / ring bare til Kristian eller Jens Ole 
inden den 25. oktober. 

Præmie til idékonkurrencen er jo et 
gavekort på 250 kr. til køb af sportsudstyr i 
SPORTSMASTER i BRANDE 

Andreas er mester i at smøre ski. 

VASALØBET 2003. 



Brande Skiklubs bestyrelse 

Formand 
Kristian P. Østergård 
Hygildvej 22 
7361 Ejstrupholm 
7577 2462 
 
Næstformand 
Jette Mølsted 
Ikastvej 44 
7361 Ejstrupholm 
7577 2819 
 
Kasserer 
Carl Henrik Berg 
Uhrevej 20 
7330 Brande 
9718 7193 

Sekretær 
Jens Ole Krogh 
Præstehaven 16 B II th 
Gjellerup 
7400 Herning 
9712 4642 
jensole.krogh@fcikast.dk 
 
Rudolf Thalund 
Monradsgade 20 
7400 Herning 
9722 2714 

Deadline: Bladet har deadline d. 2. april 2004. 
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt 
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh (Redaktør) 

Lyngen har været rigtig flot i år og har blomstret i toppen, og det skulle jo betyde 
streng vinter. Hvis der kommer nok sne, laver jeg som tidligere en løjpe på 5 km 
på Brande Golfklubs baner. Man kan komme ud til løjpen ved at køre mod Uhre 
og dreje til højre ad Stendalvej. Ca. 1 km fremme går der en vej til venstre til 
”Hourse Life”. Man kan parkere bilen på Stendalvej og gå til højre. 200 meter 
fremme ligger golfbanen til venstre, og her kan man finde løjpen. Man er velkom-
men til at ringe på 97187193 for at høre om løjpen er klar, hvis man vil øve sig 
lidt inden uge 7. 
En bedre mulighed er Jelling O-klubs 10 km lange løjpe, som er kørt op med sne-
scooter. Startstedet er klubbens klubhus, Abrahamsens gård. Efter Gorms høj 
drejer man til højre ad  Skovgade lige før Jelling bageri, og skilte viser vej til 
Abrahamsens gård. Her er der en stor parkeringsplads, og der er varmestue, hvor 
man kan spise sin madpakke, og der er fine toiletforhold.  
Alle er velkomne, og i tilfælde af rigelig sne vil løjpen kunne sammenlignes med 
en god norsk skovløjpe. Astrid, Kristian og jeg prøvede den sidste vinter, og vi 
var ret begejstrede. 
 

Carl Henrik Berg 

 
 

 
 

 


