
GENERALFORSAMLING 

Side 4 

 

Indbydelse til generalforsamling 

Torsdag den 30. oktober 2014 kl. 19.30 

 
Generalforsamlingen afholdes i gildesalen ved formanden 

Præstehaven 13 A  Gjellerup 7400 Herning 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2013—14 

4. Fastsættelse af kontingentsatser for 2015 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år. På valg er Flemming 

Sasser og Majbrith Axelsen. Valg af suppleant til bestyrelsen, som vælges for 

1 år. (Nuværende suppleant er Inge Nowack) 

7. Valg af revisor og revisorsupple-

ant, som vælges for ét år. Nuvæ-

rende revisor er Jens Jørgen Jen-

sen og suppleant er Jens Nielsen 

8. Eventuelt 

 

Indkomne forslag til generalfor-

samlingen skal være bestyrelsen i 

hænde senest søndag 19. oktober 

2014. 

 
 HIB SKIKLUB er vært med lidt let at spise, 

samt kage,  

kaffe, the, vand og øl. 

SKISMØREN 
HIB SKIKLUB 

 

2014        Nr. 24 
 

12. årgang 

 Formanden har ordet:   Jens Ole Krogh 

     Oktober 2014 

side 1 

Rulleskisæsonen er forbi, og alle vestcup-konkurrencer har været fint afvik-

let til alles tilfredshed. Afsluttende konkurrence var i Faaborg med skiskyd-

ning / rulleski, hvor vi havde 2 deltagere med.  Nu venter vi bare på VINTE-

REN i DK og turen til Vierli i uge 7  -  20 15 



BESTYRELSEN 

Side 2 

Jens Ole Krogh                                   Formand 
Præstehaven 13 A, st. tv. 

7400 Herning                       

9712 4642 / 2929 2627 

Kroghrosenberg@webspeed.dk 

Flemming Sasser                                  Kasserer 
Vivaldisvej 8 

7400 Herning 

22373197 

Flemming@Sasser.dk 

Maybrith Axelsen                                Sekretær                 
Vivaldisvej 8 

7400 Herning 

Majbrith.Axelsen@gmail.com 

Thomas F. Krogh-Rosenberg         Web-master 
Brydehøjvej 50 

8462 Harlev 

2872 6222  

Thomaskroghrosenberg@gmail.com 

Deadline: Bladet har deadline d. 18. marts 2015 

Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt 

Indlæg sendes til Jens Ole Krogh. 

Peter Nowack                               Næstformand              
Klintholmvej 32  Tjørring 

7400 Herning 

9726 7657  /  25609405 

nowack@mail.tele.dk    Medlemstal  98  

 

INDLÆG                                          SIDE 

 

Formanden har ordet 

Bestyrelsen 

Indhold og meddelelser 

Generalforsamling 

Brande Buslinier / Herning Turist 

INDHOLD 

1 

2 

3 

4 
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Side 3 

Meddelelser mm 

Meddelelser fra bestyrelsen: 

HIB RULLESKI: 4. afdeling i Vestcup Rulleski afvikledes med 15 deltagere ons-

dag den 18. juni i rigtig fint vejr med ikke så meget blæst som de foregående år.  Tak 

til vores trofaste hjælpere - uden jer kan vi ikke gennemføre løbet. Vi er nu 2 deltage-

re i Vestcuppen fra HIB Skiklub, men vi kan sagtens være flere. Husk at vi alle er 

vindere med vores deltagelse.  
   

VASALØBET afholdes søndag den 8. marts 2015 har 6 deltagere fra klubben. 
 

GENERALFORSAMLINGEN afholdes torsdag den 30. oktober 2014.  
 

SKIMAGASINET uddeles ved generalforsamlingen  
 

KONTINGENT bedes indbetalt inden årsskiftet.   
Ny kontingent-betaling i HIB 

Da vi i klubben ikke har flere girokort, er det anledningen til at få kikket på de lidt 

mere tidssvarende betalingsmåder. 

Et girokort vil koste omkring 10 kr. og omkostningerne ved betaling fra 7 – 30 kr., 

hvorimod en bankoverførsel er gratis, så beslutningen har egentligt ikke været så 

svær. 

Fremover (fra 2015, dvs. inden 31.12.2014) betales kontingent ved at indsætte det, på 

generalforsamlingen vedtagne beløb (senest 150/300 kr.)  i  

Jyske Bank konto nr.: 7242-0001752501 med angivelse af kontingent og ”navn”. 

 
Kasserer 

Flemming Sasser 

Vi havde et par fornøjelige timer i Ikast til åbent 

hus  torsdag den 28. august 

Klubmail: Har du ikke modtaget klubmails og gerne vil på 

mail-listen for at være opdateret med klubbens aktiviteter, så 

mail lige til kroghrosenberg@webspeed.dk og tilmeld dig. 


