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Cafe aften                                                                                                               21. Feb.  

Fastelavn                                                                                                                29. Feb.  

Børne koncert                                                                                                        7. Marts 



Skal du ud og gå? 
 
Flere nyder at gå ture om vinteren. Løvtræerne skjuler mindre, og landskabets former og 
sammenhæng bliver tydeligere. I januar i år blev vi lidt snydt for de klare blå-himmel dage 
og frost- og snedækkede landskaber. I stedet er der en del passager på ruterne (som du 
finder på hjemmesiden under Turforslag), hvor det kan være lidt vådt og noget mudret. 
Støvler med godt mønster på sålene kan hjælpe en at stå fast og undgå våde strømper. 
Ellers må man holde sig til de strækninger med grus eller asfalt. Vi må håbe der snart 
kommer en lidt længere tør periode. For mange er det en tid, hvor man tænker på en lidt 
længere vandretur senere på året: måske et stykke af Hærvejen eller Gendarmstien, eller 
hvad med en kysttur mellem hytter, campingpladser eller shelters? Man kan jo også nem-
mere finde Bed & Breakfast til overnatning senere på året. 
 
Der kan være en fordel i at komme i gang tidligt og gerne forbedre formen forud for en 
lidt længere tur, specielt efter en periode, hvor man ikke har været ude så tit. Start gerne 
med kortere ture hver anden dag, hvor du lige så stille øger afstand og hastighed over et 
par uger. Både styrke og udholdenhed spiller ind, men også kondien. Man hører en del 
om at træning med korte intervaller, hvor pulsen skal op mellem pauserne, forbedrer kon-
dien hurtigere. Styrken for gående kan opbygges f.eks. på bakker eller på trapper. Man 
kan også bruge en rygsæk med lidt vægt i for at intensivere sine intervaller på kortere gå-
ture. Udholdenheden kommer med de lidt længere ture, som man måske kan indføre en 
gang om ugen med tiden. Man skal dog altid mærke efter: kast dig forsigtigt ud i udfor-
dringerne. Bliv gerne lidt forpustet specielt i intervaller, og lidt ømhed i musklerne efter 
styrketræning eller en lidt udfordrende tur er ok. Men giv kroppen en chance til at kom-
me sig mellem anstrengelser, og det må aldrig gøre ondt, for så skal du måske tage en 
længere pause og starte helt forfra. Man siger, at når man træner jævnligt, kan man mær-
ke forskellen efter 3 uger og se forskellen efter 3 måneder.  Så er det nu, man må begynde 
at gå foråret i møde. 
God tur! 



Generalforsamling i HBIF 30/1 2020 

1. Valg af dirigent 

Conny Fyhn. Mødet er indkaldt rettidigt. 

2. Aflæggelse af beretning 

Lene fremlægger formandens beretning. Beretning godkendt. 

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber 

Finn gennemgår regnskabet. Hvis nogen ønsker at se regnskabet, er de velkommen til at 

kontakte Finn Spangsberg eller Lene Helth. Der er et stort ønske fra Finn og resten af  

bestyrelsen at man fremadrettet skal skrive i kommentarfeltet på Mobilpay hvad man 

betaler til, f.eks. badminton, syklub el.l. Alle bedes ligeledes være sikker på at man  

overføre penge til den rigtige konto, det vil sige vær sikker på at det er til Høgild borger 

og idrætsforening til de arrangementer. På mobile pay ses Høgild borger og  

idrætsforening med et billede af byskiltet, huset ses med et billede af beboerhuset. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Orientering om byens nye eventudvalg. 

HBIF har holdt et møde med det nye eventudvalg, på baggrund af markeders lukning. 

Det er et ønske fra HBIF at nye tiltag skal opstå og alle i byen skal kunne deltage.  

Formålet med dette udvalg er blandt andet også at bruge det byen allerede har. Udvalget 

arbejder sammen med HBIF. 

Eventudvalget består af Thomas Helth, Thomas Jørgensen, Anne Lund Rasmussen, Lars 

Lund Rasmussen, Carsten Hedegaard, Conni Hedegaard, Jimmi Jessen, Lena Jessen,  

Jesper Andersen. 

Allerede nu arbejder de med en masse ideer til kommende arrangementer, det er f.eks. 

Diverse smagninger øl vin rom drinks osv., musikfestival, banko, landsby kamp, kulturdag, 

børnearrangementer på børnevenlige tidspunkter, damefrokost, herrefrokost og  

fællesspisning. Indtil videre har eventet gang i 3 aktivitet i 2020. Det er Tulle og Skralle i 

marts, den store gadefest i august og Høgild fyrværkeri show d. 31. december 2020. 

Hvis man sidder derhjemme med en aktivitet i tankerne, kan man altid kontakte  

udvalget, de vil hjælpe med at føre aktiviteten videre. Udvalget vil rigtig gerne udarbejde 

en liste med folk der ønsker at hjælpe til de forskellige aktiviteter, så giv endelig lyd.  

Udvalgets mailadresse er hbif.event@gmail.com. 

Ansøgning om 25.000 til renovering af beboerhuset. Huset har de senest år renoveret 

lige så stille, med bl.a. køkken, omklædning, facade. Nu er de nået til indgangspartiet. 

Det er bl.a. fliser, lamper, garderoben og døre der skal skiftes. Huset har søgt penge ved 

jubilæumsfonden på 50.00 kr. Huset søger derfor 25.000 kr. fra Høgild borger og  



idrætsforening. Huset betaler selv det sidste, som drejer sig om omkring 75.000 kr. HBIF 

har snakket om at de gerne vil støtte husets projekter som fremmer idrætslivet i huset. 

Huset har selv betalt alt for ved renoveringen ved omklædningsrummene. Sidst HBIF hjalp 

huset med penge til renovering var da gulvet skulle slibes i hallen. På generalforsamling er 

det besluttet at støtte huset med de 25.000. 

5. Valg: 

A) Bestyrelsesmedlemmer 

Michelle og Normann var på valg og ønskede genvalg. 

Bettinna Hansen bliver medlem 

Finn Spangsberg bliver kasser 

b) Suppleanter I bestyrelsen 

Thomas Jørgensen 

Kim Helth 

c) Revisorer (2 til idrætsforening og 2 til borgerforening) 

Peter Mølgård – genvalg (Huset) 

Kjell Nilson – Genvalg (Huset) 

Steen Pedersen (HBIF) 

Rita Jensen – valgt (HBIF) 

Suppleant: Finn Jensen 

6. Eventuelt 

Gitte er vejambasadør og har været rundt med kontingent girokort, hun er stødt på 

spørgsmålet flere gange om hvad man får for at betale sit kontingent. En gang kunne man 

låne huset billigere, i år vil man få et medlemskort og derved kunne spare på nogle  

forskellige ting. Det er ikke blevet bestemt hvordan det skal slås an endnu. Der er flere  

forslag om man f.eks. kan sætte prisen ned for medlemmer på cafe aften, eller få en gratis 

genstand i baren eller en gratis fastelavnsbolle til fastelavn. Der bliver nævnt et forslag om 

at lave en medlemsundersøgelse hvor man kan undersøge hvorfor og hvorfor ikke man er 

medlem. 

Huset og borgerforeninger er gået sammen om at købe et nyt musikanlæg til huset. Det 

kommer op her i 

løbet af foråret. 

HBIF takker for en dejlig aften med massere af dialog og nye ideer bestyrelsen vil tage 

med i det videre arbejde. 

Referent  Michelle Helth Hartmann 



Formandens beretning 2020 
 
Der sker meget for tiden herude på landet. I bestyrelsen har vi haft fokus på, at udvikle, 
og ikke kun afvikles herunder vores aktiviteter i foreningen.  
Vi forsøger fortsat at etablere et stærkt fællesskab med de omkringliggende byer i  
Herning Syd, for fortsat at sikre området udvikles, så der fortsat er lige muligheder for  
alle i Herning Kommune.  
Vores arbejde med at fortælle den gode historie om Høgild, er måske også ved at bære 
frugt. I hvert fald sælger vi huse, ja faktisk er der over 10 huse solgt i 2019. Ja endda  
byens faste avisbud mener nu, at det er på tide at lade næste generation overtage ruten. 
Det er så dejligt at mærke at energien strømmer til, og ambassadørerne har hilst på de 
fleste nye. Både yngre, ældre, enlige og par er flyttet til byen. Hjertelig velkommen til jer 
alle endnu engang. 
Året startede ud med den årlige generalforsamling hvor Olga blev meldt ind i bestyrelsen. 
Torben modtog genvalg for et år. Der har ikke været den store interesse for selv at melde 
sig, så vi fortsætter jagten og håber nogen kunne tænke sig at prøve at tage en tjans i  
bestyrelsen.  
Jeg vil takke bestyrelsen for jeres arbejde og samarbejdet i årets løb. 
Vi har haft fokus på, at aktiviteterne under Høgild Borger- og Idrætsforening (HBIF) er 
omkostningsansvarlige. Og vi synes vi er godt på vej i den rigtige retning.  
Idrætsforeningen har haft aktive hold med badminton, linedance, kreaklub seniorklub - 
både sommer og vinter.. Borgerforeningen har haft cafeaften (den røde tråd), fastelavn, 
co-cart, børnekoncert med popsi og krelle, løvfaldsfest, Sankt hans, banko,  
juletræstænding, julegudstjeneste og nytårskur.  
Prisen som Årets borger blev tildelt Normann Jensen og Initiativprisen fik Githa og  
Henriette for lørdagsfesten til Høgild Marked med Billybobbers.  
I 2020 er der blevet uddelt girokort af både vejambassadører og bestyrelse.  
Vi håber flere vælger medlemsskabet til, da I på den måde er med til at sikre vilkårene for 
at byen kan udvikle sig.  
Jeg vil takke alle der har deltaget i aktiviteter og arrangementer under HBIF i det  
forgangne år. Tak til frivillige og ildsjæle der hjælper til i byen.  
Lukningen af markedet kommer til at betyde noget for byen, men samtidig giver det  
grobund for, at nyt kan opstå. Sammen kan vi vokse os stærke – og ”sammenhold gør 
stærk”, har altid været byens motto. Det tror jeg helt sikkert vi også kommer til at bruge i 
fremtiden. 
Dette var ordene…  
 

 

 

 



Børnemøde i Høgild. 
 
Kære alle børn og unge i Høgild. I løbet af foråret 2020 vil der blive inviteret til pizza og  
dialog. I skal sammen med os snakke om, hvad I kunne tænke jer der skulle ske for jer og 
jeres kammerater i byen. Denne aften sætter vi ingen grænser, alle ideer tages seriøst og 
der vil derefter blive arbejdet videre på nye tiltag sammen med jer.  
 
Der kommer en dato i april udgaven - da vi tænker det er en god ide at komme på den  
anden side af konfirmationstiden... 
 
Men begynd allerede nu at snakke sammen, så I kan 
komme med rigtig mange gode ideer  
 
vi ses  
 
// HBIF Michelle og Lene 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pas på vores legeplads - og ryd op efter jer selv. 
 
Vi vil gerne opfordre jer til at passe på vores legeplads, så når i går derned eller sender  
jeres børn, så husk at lægge legetøjet tilbage i kassen, og skrab det  værste sand tilbage i 
sandkassen (eller mind børnene om det). Der vil også blive sat en skraldespand op til affald 
hvis man fx. bruger madpakkehuset. 
 
Er der uorden eller andet så ring til 
Normann på telefon 97123878 eller 
Lene 22426892 / hogildborgerfor-
ening@gmail.com.  
 
// HBIF 
 

 

 

mailto:hogildborgerforening@gmail.com
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FASTELAVN OG FÆLLES RUNDSTYKKER I HØGILD  

BEBOERHUS 

Søndag d. 23.2.20  kl. 9-12 

Kom frisk og vær med til at kåre den bedst udklædte, 

samt kattekonge og kattedronning. 

Vi deler op i 3 grupper: 0-3 årige, 3-6 årige, skolebørn. 

Tilmelding sker via hogildborgerforening.nemtilmeld.dk 
 (se også hjemmesiden og facebook)  
Det koster 20 kr. at  
deltage og det er inkl. rundstykker.  Prisen er både for 
børn og voksne. 

Tilmelding kan ske indtil dagen før, så der ikke bliver købt  alt for mange rundstykker. 
 

HBIF // Lene 2242 6892 

 

 

 

Børnekoncert 2020 med Tulle og Skralle 

kom frisk d. 7 marts kl. 14 i Høgild beboerhus. 

Var i med sidste år da Popsi og Krelle besøgte os. Så kan i godt glæde jer. Vi gentager  
succesen med en børnekoncert  
kombineret med Børneteater. I år har vi booket Tulle og Skralle der besøger os sammen 
med deres mor Ditte. De  
underholder børn på youtube samt i  
appen “Tulle og Skralle”. De synger og 
spiller for os. Tilmelding skal ske via  
hogildborgerforening.nemtilmeld.dk  
(se også hjemmeside og facebook). 
 

// HBIF 



Vindere af vin 
 
for betaling af kontingent inden 19.1.20 

 

Bjørneklovej 34 
Engblommevej 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konfirmander 2020 
 
Kære alle. Hvert år modtager vi en liste over den konfirmander der er i Lind - fra Høgild af 
sognepræsten, men den er en enkelt gang smuttet, med at få ønsket tillykke til alle.  
Dette kan skyldes at barnet bor hos  
moren/faren i Lind eller anden by.  
Så er du bosat i Høgild, og skal dit barn  
konfirmeres i år, må i meget gerne skrive til  
os på hogildborgerforening@gmail.com så  
vi kan få ønsket alle tillykke.  
 
På forhånd tak 
// Redaktionen 

mailto:hogildborgerforening@gmail.com


Referat af generalforsamling i Høgild Markedsforening torsdag 
30. januar 2019 

1. Valg af dirigent 

A. Conni Fyhn valgt som dirigent, Conni konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt 
rettidigt og i dagsorden i henhold til vedtægterne. 

2. Aflæggelse af beretning 
A.  Martin aflagde bestyrelsens beretning 

Høgild Marked 2019 er vel overstået og regnskabet er på plads. Salg af stadepladser gik 
godt. Da vi kom tættere på markedet, lignede det en udsolgt plads, i alt fald på papiret. 
Desværre var der mange 
kræmmere, der ikke dukkede op, nok mest pga. vejrudsigten. Vi havde derfor mange  
huller/ledige pladser da vi nåede til lørdag. Dette gjorde, at vores resultat på salg af  
stadepladser blev langt fra som forventet. Vi prøvede at tilpasse pladsen efter forholdende, 
men det var svært, da vi havde regnet med fuldt hus.  
I år havde vi igen hoppe- og legeland. Der var ikke meget åbent. Regnen satte en stopper 
for det, da brug i vådt vejr ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vejret i år var bestemt  
ikke, hvad vi havde håbet på.  
Vedvarende byger over hele weekenden satte bestemt ikke et positivt præg på vores  
marked. Vi prøvede i år med nye forebyggende metoder. Selve vejen fik et ekstra slidlag, og 
vi kørte halm på i  
løbet af hele weekenden. Dette fungerede godt, og en stor tak skal lyde til de frivillige, der 
brugte megen tid og kræfter på at sikre gode kørselsforhold til og fra pladsen.  
Selvom der var gode forhold, valgte en del kræmmere og publikummer dog ikke at slå en 
smut forbi vores marked. Det dårlige vejr er bestemt en stor faktor, i at vores resultat ikke 
blev så godt, som vi havde håbet på.  
Endnu en stor tak skal lyde til det nye serviceteam på pladsen, teltholdere og alle andre  
frivillige, som gjorde det muligt at afholde markedet. Alles indsats gør at resultatet ikke fik 
så negativt et udfald, som vi kunne have frygtet.  
I år var vores første år uden smådyr på pladsen. Det er svært at måle hvor meget det havde 
at sige, men der blev spurgt til, hvorfor der ikke var dyr. Veteranbiler var igen at opleve på 
årets marked, dog i et  
mindre antal, da regnvejr ikke er deres foretrukne. Vi ser stadig en meget trofast skare, 
hvilket er godt. Markedets fredags banko havde igen vist sig at være et godt koncept. En 
stor tak skal lyde til vores ihærdige arrangører, som virkelig formår at skabe en fredag aften 
med gang i. Teltet var igen fyldt med glade og forventningsfulde bankofans, masser af  
gevinster til både rækken, pladen fuld og til amerikansk lotteri. Omsætningen og humøret 
var højt.  
I de senere år har vi haft svært ved at opretholde en god lørdagsfest. To friske frivillige  
havde sidste år og igen i 2019 sørget for sponsorer, og lørdagsfesten blev igen en fest. Ja og 
så tog de da også lige selv  
barvagten i det helt store 50’er gear. Super godt initiativ og arbejde.  
Generelt forløb markedet 2019 rigtigt godt. Samarbejdet fungerede, teltene fungerede, 



service på pladsen var igen upåklagelig, og returvarer var under kontrol. Vi skal klappe 
hinanden på skuldrene, da det vi formår, er noget stort.  
Man kunne dog godt mærke en dalende opbakning, da enkelte poster var svære at fylde 
med frivillige. Nye hjalp til og andre garvede tog en ekstra tørn. Det tager hårdt på alle 
involverede, når man skal løbe ekstra stærkt og længere.  
Vi havde i 2019 prøvet at spare på enkelte punkter. Der blev udvalgt nogle punkter, hvor 
man som  
publikum eller kræmmer, forhåbentligt ikke kunne mærke de store forskelle. Dette  
mener jeg også  
lykkedes, men disse tiltag gav ikke helt det forventede resultat, men hev dog stadigvæk i 
en positiv  
retning.  
På vores årlige evalueringsmøde i oktober og bestyrelsesmøde i januar blev vores  
markeds fremtid  
diskuteret. Der er flere af vores frivillige, som har valgt at stoppe efter 2019. Dette  
inkluderer mig selv som formand og vores mangeårige kasserer. Vi har derfor diskuteret, 
hvordan vi kører videre med vores marked. Vi har gennemgået mange forskellige scena-
rier og snakket om, hvem der kunne overtage disse poster. Vi kan desværre ikke se,  
hvordan dette kan lade sige gøre, og der har heller ikke været nye  
frivillige, der har ytret ønske om at overtage disse poster. Så fremtiden for Høgild  
Marked står hen i det uvisse. 
Vi vil i markedsforeningen gerne sige tak for markedet 2019. Der er også nogle af os som 
gerne vil takke af. Vi håber på, at der er andre med nye, bedre eller anderledes ideer til 
aktiviteter her i Høgild, så vi også fremover kan skabe et godt sammenhold, og samles 
socialt. 
Formand Høgild Markedsforening, Martin Sønderup Olesen 
Beretningen er godkendt af en enig generalforsamling. 
 

3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab 

A. Regnskab for 2019, herunder uddeling af årets overskud 
B. Hanne gennemgik regnskab for 2019, herunder redegørelse for efterangivelse af 
moms. Der er ikke uddelt overskud i 2019, da regnskabet udviser et negativt resultat. 
C. Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Godkendelse og beslutning om overskuddets anvendelse, samt fremlæggelse af  
budget for det kommende år. Budget og regnskab skal godkendes af  
generalforsamlingen. 
A. Budget for 2020: der er ikke udarbejdet budget for 2020, da forretningsudvalget og 
bestyrelsen ikke forventer at markedet fortsætter i sin nuværende form. Dette indstilles 
til generalforsamlingen. 
B. Uddeling af årets overskud: 
Forretningsudvalget har indstillet til bestyrelsen, i henhold til vedtægterne, at evt.  
overskud efter afviklingen overdrages til Høgild Beboerhus til indkøb af materialer/



inventar. Eventuelt en deling mellem Beboerhus og HBIF. 
C. Budget 2020 og indstilling om ingen uddeling af årets overskud 2019 er godkendt af  
generalforsamlingen. 

 

5. Behandling af indkomne forslag og markedets fremtid 
A. Fremtid for Høgild Marked:  Hanne fremlagde de punkter – markedsbogen,  
overdragelse af domæne, DK hostmaster - hjemmeside, Mira Internet, Tekst til  
hjemmeside høgild.dk, Eniig, Herning Vand, Infovogn, togvogn, elmaster, Tirush licens,  
telefon, bygningsforsikring, erhvervsforsikring, selskabsstyrelsen, skat/moms, virk.dk – 
eboks, gmail, mail til kræmmere, Godik, markeds pc, pressemeddelelse, jern stolper, der 
skal tages stilling til i forbindelse med en evt. lukning af markedet. 
B. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen af arbejdet vedr lukning af markedet  
overdrages til Martin og Hanne. Arbejdet foretages umiddelbart efter  
generalforsamlingen. HBIF vil godt være behjælpelig. 
C. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling om lukning af marked pr. 
31.12.2019, og at arbejdet vedr. lukning foretages af Hanne og Martin. 

 

6. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollanter iflg. Vedtægterne 
A. Eftersom generalforsamlingen har vedtaget at Høgild Marked lukker pr.31.12.2019 er 
der reelt ikke valg. Men både eksisterende bestyrelse og bilagskontrollanter er villige til at 
deltage i møder vedr. lukning og endelig regnskabsgodkendelse i 2020. 
Valg af et medlem til bestyrelsen for 2 år – Per Rasmussen er genvalgt                
Der skal vælges en suppleant for 1 år – Finn Jensen valgt 
Det skal vælges en bilagskontrollant for 2 år – Peter Mølgaard – genvalgt 
Der skal vælges suppleant til bilagskontrollant for 1 år – Ritta Jensen genvalgt 
B. Herefter se Bestyrelsen således ud: 
Fra kræmmerudvalget, Martin Olesen og Hanne Mølgaard 
Fra Høgild Borger- og Idrætsforening: Norman Jensen 
C. Fra Høgild Beboerhus: Steen Pedersen og Carsten Hedegaard 
D. Valgt på generalforsamlingen: Per Rasmussen og Thomas Helth 
E. Bilagskontrollanter: Torben Kvist og Peter Mølgaard 
F. Der vil blive indkaldt til et sidste møde vedr. regnskab 2020 som skal godkendes af en 
ekstraordinær generalforsamling i løbet af 2020. 

 

7. Eventuelt 
A. Hvis markedet starter op igen, er det forfra med vedtægter, selskabsstyrelsen mm.  
Hanne og Martin vil selvfølgelig være behjælpelig med opstart. 
B.  Høgild marked er ikke omfattet af copyright, så enhver kan starte Høgild Marked op 
igen. 

Tak for god ro orden. 

Referent Hanne Mølgaard Hedevang 



Hvordan er det at bo i Høgild 

Der sker rigtig mange ting i vores lille by. Vi kan bruge den skønne natur, vi kan gå til  

badminton, linedans, folkedans, senior klub, kreaklub, bankospil og forskellige børne  

arrangementer. 

Der er cafeaften, fastelavn, Sankt. Hans, juletræstænding med godteposer til børnene,  

julegudstjeneste og nytårskur. 

Men frem for alt: 

Der er nærhed, fællesskab og sammenhold. Man spørger måske sig selv, hvad gør Høgild for 

mig? Eller hvad kunne jeg bidrage med i Høgild? 

Med venlig hilsen Åse, Akelejevej 7 

P.S. Høgild Times bliver lavet og leveret i din postkasse af frivillige hver 2. måneden, HELT 

GRATIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej 

Jeg hedder Nanna Fly Hedegaard, er 12 år og bor på Akelejevej. 

Har du et lille job til mig? 

Alt har interesse. Jeg er frisk på alt lige fra at lufte din hund, vande blomster - når du skal på 

ferie og til at 

kigge efter dine børn. 

Jeg kan kontaktes på tlf. 42806452 



Høgild Times uddeling i 2020 og frem. 
 
Efter at alle nu har haft mulighed for at indbetale kontingent for 2020 betyder dette også 
at det er det sidste Høgild Times som du modtager, hvis du ikke ønsker at være medlem af 
Høgild borger- og idrætsforening. 
Dog ville alle husstande med tilknytning til byen fortsat modtage bladet, da vi mener det 
styrker sammenholdet, at alle kender de aktiviteter der afholdes i byen.  
Måske kunne det alligevel lokke dem til at deltage og betale det lille kontingent på 200,-. 
 
Ønsker du alligevel at betale kontingentet og modtage Høgild Times fremover så send en 
mail til hbif.times@gmail.com eller kontakt Redaktør Michelle Helth Hartmann på tlf. 
22278279. Så sørger vi for i kommer på listen over modtagere igen.  
 
Høgild Times kan selvfølgelig læses på hjemmesiden umiddelbart efter den er uddelt. 
   
 
Hvad får jeg egentlig for de 200,- 
 
Mange har spurgt eller undret sig over - hvorfor skal man egentlig betale kontingentet, da 
de ikke oplever synlige rabatter el.l. Dog er det vigtigt for os at sige, at vi har en forventning 
til at arrangementer under HBIF er omkostningsansvarlige. Men at alle de arrangementer 
der afvikles i foreningens regi koster penge - disse penge kommer bl.a. fra kontingentind-
betalinger.  
 
Derudover har vi i 2019 brugt penge på: Høgild Times, nyt stenmel på petanquebane,  
udvikling af landsbyerne herning syd, børneaktiviteter, nye net til badminton, nye lyskæder 
til juletræ samt nyt lydanlæg til beboerhuset. 
Tidligere er der bl.a givet penge til: Nyt gulv i hallen, hjertestarter, legeplads, arbejdsdage, 
skabe til borgerforeningens ting m.m.  
 
Med markeds lukning, og de manglende indtægter til byen vi tidligere har modtaget, er det 
endnu mere vigtig, hvis alle bidrager lidt. Så der er mulighederne for udvikling og ikke kun 
afvikling af vores skønne landsby <3 
 
// Redaktionen og HBIF Bestyrelsen.  
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ADRESSELISTEN 
Mail til HBIF  hogildborgerforening@gmail.com 

Formand Lene Røjkjær Helth, Bjørneklovej 31, 22426892 

Næstformand Normann Jensen, Skærbækvej 29, 97123878 

Kasserer Finn Spangsberg, Bjørneklovej 22, 24432404 

Sekretær Michelle Hartmann, Bjørneklovej 23, 22278279 

Medlem Torben Kvist, Engblommevej 20, 97149188 

Medlem Olga Eremitckaia, Dunhammervej 8, 52585668 

Medlem Bettina Hansen, Bjørneklovej 5, 42581918  

Hjemmeside vedligeholdelse Hanne Hedevang, Dunhammervej 4, 22407467 

www.høgild.dk HBIF mobil tlf. til mobile pay: 15067 

Oversigt over ansvarlige samt udvalg under HBIF 

Badminton Henning Jakobsen, Bjørneklovej 30, 21684258 

Linedance Midtliners.dk, hanne@midtliners.dk , 22407467 

Høgild times 

Mail til Høgild times 

Michelle Helth Hartmann, Bjørneklovej 23, 22278279 

hbif.times@gmail.com 

Omdeler af Høgild times Ingerlis Jensen, Bjørneklovej 25, 28852953 

Cafeaften Gert Knudsen, Bjørneklovej 44,  gert-knudsen@mail.dk 

Seniorklubben Kjell Nielson, bjørneklovej 26, 20849395,  

nilssonkjell26@gmail.com 

Benny Møller Jensen, Bjørneklovej 25, 26249952 

Krea-/syklub Lone Skov Mikkelsen, Bjørneklovej 40  

kjeld_glenn@hotmail.com 

Høgild event Thomas Helth, Bjørneklovej 31, 24943261  

hbif.event@gmail.com 

BEBORHUSET 

Formand: Steen Pedersen, 20278886 

Halbestyr og udlejning: Hanne Mølgaard Hedevang, Dunhammervej 4,  

hogildbeboerhus@gmail.com, 22407467 
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