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BESTYRELSEN 

Side 2 

Deadline: Bladet har deadline d. 20. marts 2019 

Bladet forventes at udkomme 2 gange årligt 

Indlæg sendes til Jens Ole Krogh. 

Jens Ole Krogh                                                      Formand 
Ulstedvej 12 

7884 Fur                

 2929 2627 

krogh.jens.ole@gmail.com 

Flemming Sasser                                                    Kasserer                      
Vivaldisvej 8 

7400 Herning 

22373197 

Flemming@Sasser.dk 

Maybrith P. Sasser                                                  Sekretær 
Vivaldisvej 8 

7400 Herning 

maybrith@sasser.dk 

2965 0748 

Peter Nowack                                                 Næstformand              
Klintholmvej 32  Tjørring 

7400 Herning 

 2560 9405 

nowack@mail.tele.dk 

 

 

Thomas Krogh-Rosenberg                                 Web-master 
Brydehøjvej 31 

8462 Harlev 

2872 6222 

Thomaskroghrosenberg@gmail.com 

GAUSTABLIKK  2019 

 

Side 7 

  

GAUSTABLIK - NORGE 
 

Søndag den 3. februar 2019 -  lørdag den 9. februar 2019 
 

 

Det er lykkedes at skaffe en nyere hytte (2016) ikke langt fra GAUSTATOP-

PEN i Norge. Hytten ligger i et område betegnet Hedderstun ikke langt til 

langrendsløjper og alpine pister. Det er en stor hytte på 110 m2 med 4 værel-

ser, badeværelse med bad og sauna, samt et ekstra toilet. Grupper bestående 

af voksne vil fylde hytten op med to voksne i hvert værelse. Enlige bor på 

hemsen, hvor der er god plads. Turen er med selvhushold og aftales senere.  
Udrejse: 

· Søndag d. 3. februar: Afgang kl. 04.00 i private biler til Hirtshals 

· Kl. 08.00 afgang fra Hirtshals med Color Line. Ankomst Larvik kl. 11.45 

· Ankomst Gaustablik ca. kl. 16 - 18 afhængig af vejret 
 Hjemrejse: 

· Lørdag d. 9. februar: Afgang ca. kl. 07.00 i private biler til Larvik 

· Kl. 12.45 afgang fra Larvik med Color Line med ankomst Hirtshals lørdag 

kl. 16.30 

· Ankomst  Herning ca. kl. 20.00 
  

Pris er inkl. transport, færge, hytte.  (Pris er aftalt: 2000 kr. pr. voksen inkl. buffet 

og kørsel) 
 

Tilmelding er afsluttet. 
· Jens Ole Krogh   2929 2627 

· krogh.jens.ole@gmail.com 
 

Buffet på hjemturen er aftalt og bestilt 
 

 

Venlig hilsen  
Jens Ole Krogh 

 
 

Du kan også finde os på Facebook side: Herning Ikast Brande Skiklub, samt  

Facebook gruppe: Herning-Ikast-Brande Skiklub  
 

www.hibskiklub.dk 

 
 

PS: Du vil i løbet af året modtage yderligere oplysninger om turen pr. mail, 

samt på  klubaftenen først i januar. 

http://www.hibskiklub.dk


Generalforsamling 2019 

Side 6 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

Torsdag d. 10. januar 2019  kl. 19.00 
 

Generalforsamlingen afholdes hos Inge og Peter Nowack 

Klintholmvej 32 - Tjørring - 7400 Herning 

 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2018 

4. Fastsættelse af kontingentsatser for 2019 

5. Indkomne forslag 

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

valg er Maybrith Sasser og Flemming Sasser. 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 Lis Marie Larsen 

8. Eventuelt 

 

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være be-

styrelsen i hænde 

 senest tirsdag den 2. januar 2019. 
 

 

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

fe, the, vand og øl. 

Bestyrelsen 
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MEDDELELSER 

Meddelelser fra bestyrelsen: 

.  
 

 

 

 
 

 

   Medlemsantal pr. 1. april 2018:  62 

 

 

Klubtur til Gaustablikk i uge 7  -  2019: 

Som de fleste sikkert ved er klubturen i uge 7 - 2019 til Gaustablikk aflyst p.gr.a. for 

få deltagere.  
 

NY KLUBTUR: Gaustablikk i uge 6 - 2019: Se omtale inde i bladet. Vær opmærk-

som på, at turen er lukket for nye tilmeldinger. 
 

Træningstur i januar: 

I lighed med tidligere år vil vi prøve at arrangere en lille ekstra tur for langrendslø-

berne i januar måned. 
 

 

HIB Skiklub: 

Bestyrelsen foreslår, at HIB Skiklub flytter fra Ikast-

Brande Kommune til Herning Kommune. Bestyrelsen 

stiller på kommende generalforsamling forslag om, at 

HIB Skiklub lægges ind under Tjørring Idrætsforening 

som selvstændig klub. Mød derfor op til generalforsam-

lingen.  
 

Bestyrelsen 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA0aSq4p_VAhVrLZoKHW47BnoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartoday.com%2Fclipart%2Fsport%2Fsport%2Fskiing_165286.html&psig=AFQjCNFDKlLdWcP3VA-inuqZeVSqVywVSQ&ust=150


HIB Skiklub flytter ?? 
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Langrendssporten i vores område har svært ved at rekruttere nye med-

lemmer.  

 

Vi har i flere år talt om, hvorledes vi som en lille klub kunne over-

leve, og vi har derfor foretaget nedenstående initiativer: 

 

1. Møde afholdt i Herning Orienteringsklubs hus i Sdr. Anlæg. Her 

deltog klubbens kasserer og formand. En repræsentant fra Dan-

marks Skiforbund deltog, samt Orienteringsklubbens formand. 

2. Møde og fremvisning af Tjørring Idrætsforening ved formanden 

af samme forening, Peter Nowack. 

3. Efterfølgende har HIB Skiklubs bestyrelse holdt møde om, hvor-

ledes klubbens fremtid kunne forme sig. 

 

 

Konklusionen efter denne møderække er blevet, at bestyrelsen fore-

slår, at HIB Skiklub flytter fra Ikast-Brande Kommune til Herning 

Kommune. 
  

Samtidig lægges klubben ind under paraplyorganisationen Tjørring 

Idrætsforening som en selvstændig klub. 
 

Dette betyder, at vi fortsætter som hidtil med samme regler, bestyrelse 

og selvstændigt kontingent. 
 

Fordelen skulle være, at vi ”bor i hus” sammen med ca. 2800 andre 

sportsudøvere, og på den måde blive mere synlige i Herning området. 

 

 

 

Jens Ole Krogh / formand 

 

                                                                                      

 

Kontingent 2019 
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Et lille - men ret vigtigt  - opråb 
 
Det er nødvendigt at betale sit kontingent, som i alle andre 

sammenhænge til tiden. 

 

Klubbens regnskab opgøres pr. 31. december, og alle de for 

sent indbetalte kontingenter, der kommer sivende ind efter 

årsskiftet  -  ja, faktisk langt ind i marts måned -  giver klub-

bens kasserer problemer.. 

 

Ifølge klubbens regler kan du faktisk ikke have stemmeret på 

generalforsamlingen, hvis du er i restance med kontingentet. 

 
 

DERFOR 

Det er en god idé at have indbetalt kontingent  

inden den 31. december 2018 

  

Sats:   Senior koster 150 kr. 

                                 Par / Senior koster 300 kr. 

                                 Familie koster 300 kr. inkl. hjemmeboende børn 
 

Kan indbetales på Reg.nr. 7242  Kontonr. 0001752501 

 

 

Bestyrelsen 
 


