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3. årgang
Formanden har ordet:
Året 2005 var præget af vores Jubilæumsfest. Der har været mange forberedelser i denne
forbindelse. Bestyrelsen bestemte allerede tidligt på året, at dette Jubilæum skulle markeres på
behørig vis. Vi enedes hurtigt om, at der skulle afholdes en jubilæumsfest på restaurant
Vestermølle ved Rørbæk Sø. Klubben inviterede da medlemmer og mennesker, der på én eller
anden måde havde haft tilknytning til Brande Skiklub gennem årene til kaffebord, gåtur, generalforsamling og middag om aftenen, søndag den 23. oktober. Der kom 34 personer, og vi
havde en rigtig god dag, hvor vi på mange måder genopfriskede gamle minder.
For ca. to år siden gjorde Andreas Gydesen sig de første spæde tanker om et Jubilæumsskrift. Forskellige mennesker blev kontaktet. Arkiver blev gransket. I forbindelse med jubilæet
kunne et flot Jubilæumsskrift udgives. I skriftet er der mange interessante artikler, som fortæller om Brande Skiklubs historie. Samtidig er skriftet også et stykke egnshistorie, der beretter
om nogle initiativrige sportsfolk, der bør huskes for deres indsats for sporten i området. Her
skal bestemt nævnes familien Østergaard, som har været med i hele klubbens eksistens. De
blev på behørig vis æret både i Jubilæumsskriftet og under jubilæumsfesten. Det skal også
nævnes, at Kristian var formand i klubben siden 1960, dvs. i 45 år.
Efter generalforsamlingen, som jo i sagens natur, havde det største deltagerantal i mange år,
konstituerede bestyrelsen sig således: Se side to. Jeg kan huske, at Kristian allerede i Hovden
2002 spurgte forskellige, om de var interesserede i formandsposten. Jeg svarede dengang, at
jeg gerne ville vente, til jeg arbejdsmæssigt måske fik lidt mere tid. Det får jeg til næste år, og
har da med interesse og stor ydmyghed for Kristian Østergaards indsats indvilliget i at være
formand for Brande Skiklub.
Tak for tilliden.

Jens Ole Krogh
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BESTYRELSEN
Jens Ole Krogh

Formand

Tolstedparken 203, II th
7400 Herning
9712 4642 / 29292627
jensolekrogh@mail.dk

Carsten Bennetsen

Næstformand

INDHOLD

TURE 2006

INDLÆG

SIDE

I 2006 har vi to ture på programmet:

Formanden har ordet
Bestyrelsen
Klubaften
Jubilæumsfest i billeder
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2.

En kør selv tur til Sälen i Sverige med 11 deltagere i uge 7.
En bustur til Beitostølen i Norge
med 48 deltagere også i uge 7.

Annemonevej 6
8766 Nørre Snede
7577 5535 / 22701114
Carsten.Bennetsen@bridgestone-eu.com

Carl Henrik Berg

Kasserer

Uhrevej 20
7330 Brande
9718 7193

Billedet viser én af fjeldløjperne ved Beitostølen

På opfordring vil vi gerne invitere til fælles klubaften

Onsdag den 25. Januar 2006 kl. 19.30—21.30

Jette Mølsted
Ikastvej 44
7361 Ejstrupholm
7577 2819

Kristian P. Østergård
Hygildvej 22
7361 Ejstrupholm
7577 2462

Deadline: Bladet har deadline d. 2. april 2006
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh.
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Sekretær

hvor klubben er vært med kaffe, te og kage. Emnet vil være ”Turen til Beitostølen 2006”, hvor vi vil snakke om de forskellige muligheder, der kunne
være i området. Der vil selvfølgelig være lejlighed til at få svar på de spørgsmål, der kunne være om turen. Der vil også være en kort instruktion i smøring af ski, og ellers bare alm. hygge over kaffen.
De senere år har der været arrangeret fællesspisning på Norgesturen. Det bliver der ikke i år. Der ikke et egnet sted, og flere nævnte sidste år, at det både
var for dyrt, og at man egentlig ikke havde lyst.
Derfor: Hvis du vil møde deltagerne på turen, inden vi drager mod Nord, så
mød op.
Selv om du ikke skal med på turen, er du selvfølgelig velkommen.
Tilmelding:

Senest til Jens Ole søndag d. 22. Januar.
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