
GENERALFORSAMLING 

Side 4 

 Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR generalforsamling 

Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 19.00 

 
Sted: I gildesalen ved formanden, Præstehaven 13 A, Gjellerup 7400 Herning 

 

1. Valg af dirigent 

2. Øvrige ordinære punkter udsættes til næste generalforsamling: Se indby-

delsen til denne nedenunder. 

3. Bestyrelsen foreslår: Klubbens nuværende regnskabsår løber således: 

1/11—31/10. Dette ændres til 1/1—31/12. Begrundelse: Kommunale 

tilskud udregnes efter kalenderåret. Klubbens medlemskontingentbetaling har været 

med sidste indbetaling ved årsskiftet. Dette har regnskabsmæssigt ikke været i orden. 

4. Derfor foreslås kommende generalforsamlinger at ligge først i januar, dog først næste 

gang i 2017 (Undtaget er den ordinære generalforsamling 21/10-2015) 

 

Indbydelse til ordinær generalforsamling Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 19.30 
 

Generalforsamlingen afholdes i gildesalen ved formanden Præstehaven 13 A  G j e l l e r u p 

7400 Herning 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2014—15 

4. Fastsættelse af kontingentsatser for 2016 

5. Indkomne forslag 

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

valg er Peter Nowack, Thomas F. K. Rosenberg og Jens 

Ole Krogh. Valg af suppleant til bestyrelsen, som vælges 

for 1 år. (Nuværende suppleant er Inge Nowack) 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant, som vælges for ét år. 

Nuværende revisor er Jens Jørgen Jensen og suppleant er 

Jens Nielsen 

8. Eventuelt 

 

 

 
Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være  

bestyrelsen i hænde senest søndag 12. oktober 2015. 

 

 HIB SKIKLUB er vært med lidt let at spise, samt kage,  

kaffe, the, vand og øl. 

SKISMØREN 
HIB SKIKLUB 

 

2015        Nr. 26 
 

13. årgang 

 Formanden har ordet:   Jens Ole Krogh 

     Oktober 2015 

side 1 

Lidt navnenostalgi: 
 

Brande Skiklub blev oprettet for mange år siden, nemlig den 26. oktober 

1945. Hvis man vil genopfriske klubbens historie og læse om klubbens første 

60 år, så gå ind på vores hjemmeside og klik ind på ”Jubilæumsskriftet”. 
 

Yderligere 10 år er gået, og klubben fylder i år 70 år. Mere om det på den or-

dinære generalforsamling. 
 

I mellemtiden er vores navn ændret flere gange. Første gang var i forbindelse 

med kommunernes sammenlægning, hvor navnet blev Ikast - Brande 

Skiklub. Kort efter blev Herning Skiklub nedlagt, og vi blev opfordret af 

Dansk Skiforbund til at udvide vores geografiske område. Nu blev navnet 

Herning - Ikast - Brande Skiklub, i daglig tale HIB Skiklub.  

Efterfølgende er Dansk Skiforbund blevet til Danmarks Skiforbund. Næste 

tiltag i vores navneudvikling er at vores hjemmesides navn bliver identisk 

med klubbens navn. Dette arbejdes der ihærdigt på. 
 

Skal vi ikke satse på at vinteren holder sit indtog i Danmark i år? Vi har rig-

tig mange steder, hvor vi kan udøve vores herlige sport i Det midtjyske 

Landskab. Vores lokale skovdistrikt venter bare på at få spormaskinerne ud 

at køre. 
 

Vi glæder os. 



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 2016 

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  88  

 

INDLÆG                                       SIDE 

 

Formanden har ordet 

Bestyrelsen 

Indhold og meddelelser 

Generalforsamlinger 

Brande Buslinier / Herning Turist 
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Side 3 

Meddelelser mm 

Meddelelser fra bestyrelsen: 

 

HIB RULLESKI: Vestcup Rulleski er blevet udvidet med flere afdelinger. Således 

var vores afdeling nr. 6, som blev afviklet onsdag den 17. juni på vores gode bane 

nord for Gjellerup.  
   

VASALØBET afholdes søndag den 6. marts 2016 har 8 deltagere fra klubben. 
 

GENERALFORSAMLINGER afholdes onsdag den 21.oktober 2015 
 

KLUBTUR VIERLI UGE 7 2016  afvikles planmæssigt. Der er flere pladser. Hvis 

du kender nogen, der er interesserede i vores gode fællestur til Norge, er alle meget 

velkomne. 
 

TRÆNINGSTUR UGE 4 eller 5 2016 arrangeres ligeledes.  

Dette bliver en kør-selv-tur. 

 
 

 

Bestyrelsen 
 

 

 

 

 

KONTINGENT bedes indbetalt inden årsskiftet.   
Kontingent betales inden 31.12.2015 ved at indsætte det, på generalforsamlingen 

vedtagne beløb (150/300 kr.)  i Jyske Bank konto nr.: 7242-0001752501 med angi-

velse af kontingent og ”navn”. 
Kasserer 

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. 

Fra præmieoverrækkelsen i uge 7, 2015: 


