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Formanden har ordet:
Sæsonen 2009-10 nærmer sig. Der har allerede meldt sig 66 deltagere til vores ture i uge 5 og
7. Det tegner til at blive en god vinter med mange gode skioplevelser på alle niveauer. Vi arbejder med en træningstur allerede først i december eller januar måned, og mon ikke nogle
måske også kunne bruge en forårsskitur?
Vel mødt på løjper og pister.

Jens Ole

Oktober 2009
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BESTYRELSEN
Jens Ole Krogh

FORÅRSTUR 2010

Formand

Præstehaven 13 A, st. tv.
7400 Herning
9712 4642 / 2929 2627
Kroghrosenberg@webspeed.dk

Karen Birgit Bækgaard

Kasserer

Leharsvej 12
7400 Herning
97129501
K.baekgaard@webspeed.dk

Nanny Thalund

Sekretær

H.C. Ørstedsvej 92, st. tv.
7400 Herning
9722 2714

SIDSTE TUR VINTEREN 2010
I uge 17, 2009, var vi 4, som tog til Austlid ved Skeikampen nogle dage. Det
var en ganske udmærket tur med fint og varmt vejr. I de 4 dage vi var der,
smeltede sneen en del i den dejlige sol. Løjperne var om formiddagen lidt
isede og temmelig bløde hen på dagen. Men alt i alt en god afslutning på
skisæsonen. Vi blev enige om, at næste afslutningstur skulle rykkes længere
frem. Derfor tilbydes en tur til

AUSTLID I UGE 11 eller 12
Meld tilbage inden 10. februar, hvis du er interesseret til Jens Ole

Thomas Krogh-Rosenberg

Web-master

Brandtsgade 7
6400 Sønderborg
2872 6222
Thomaskroghrosenberg@gmail.com

Peter Nowack

Næstformand

Klintholmvej 32 Tjørring
7400 Herning
9726 7657 / 2872 1481
nowack@mail.tele.dk
Deadline: Bladet har deadline d. 31. marts 2010
Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt
Indlæg sendes til Jens Ole Krogh.
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TRÆNINGSTUR 2009
TRÆNINGSTUR TIL ( Der hvor der er god sne ) NORGE.
Langrend.
Som et nyt tiltag vil vi arrangere den første træningstur på sne omkring uge
49 og 50 eller måske i uge 2. Afhængig af snesituationen på de enkelte destinationer kan vi ikke bestemt sige, hvor vi tager hen.

INDHOLD

MEDDELELSER

INDLÆG
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Det bliver temmelig sikkert en kør-selv-tur, men hvis vi er flere end én bilfuld, kan det måske betale sig at leje en minibus.
Hvor længe skal turen vare? 2, 3 eller 5 dages tur.
Meld tilbage inden 15. november, hvis du er interesseret.

Medlemsantal 109
Jens Ole
29292627

Kan du huske ”Den motoriserede bælteski”, som blev
beskrevet i blad nr. 13.
Idéen findes i dag i flere
udgaver som motoriserede
snowboards. Hvor man må
anvende dem er der sikkert
restriktioner om på skisportsstederne, men sjovt
ser det da ud.

Meddelelser fra bestyrelsen:
Danmarks Skiforbund ( Tom Jensen) har været til møde med bestyrelsen. Her havde vi et rigtigt godt møde, hvor vi fik nogle gode idéer til udvikling af HIB Skiklub i
fremtiden. Mere herom i formandens beretning ved generalforsamlingen.
HIB RULLESKI begyndte som bekendt i maj måned. Der har på en enkelt træningsaften været 7 deltagere, men til den ugentlige træning har der som oftest været 1
- 3 deltagere. Vi har fået fået 2 nye aktive rulleskiløbere, som også vil deltage i Vasaløbet. I alt er der 5 aktive løbere, som regelmæssigt træner rulleski. Der er stadig
plads til mange flere til denne gode træningsform op til den egentlige skiferie /
skitræning.
VASALØBET, som afholdes søndag den 7. marts 2010 har i år 4 deltagere.
GENERALFORSAMLINGEN, som afholdes tirsdag den 27. oktober, kan være en
passende lejlighed til at få noget at vide om, hvad der rører sig i klubben. Derfor:
Mød op til en hyggelig aften med dine ski-kammerater.
KONTINGENT bedes indbetalt inden årsskiftet.
Bestyrelsen
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SOMMERAKTIVITETER

GENERALFORSAMLING
Indbydelse til generalforsamling
tirsdag den 27. oktober 2009 kl. 19.30
Generalforsamlingen afholdes i gildesalen ved formanden
Præstehaven 13 Gjellerup 7400 Herning
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab 2008 - 9
Fastsættelse af kontingentsatser for 2010
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år.
På valg er Peter Nowack og Jens Ole Krogh. Valg af
suppleant til bestyrelsen, som vælges for 1 år.
(Nuværende suppleant er Mogens Andersen).
Valg af revisor og revisorsuppleant, som vælges for ét
år. Nuværende revisor er Jens Jørgen Jensen og suppleant er Carsten Bennetsen.
Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest mandag den 19. oktober
2009.
HIB SKIKLUB er vært med lidt let at spise, samt kage,
kaffe, the, vand og øl.
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