
 

Velkommen til Hermod-Nyt nr. 13 med nyheder og info fra foreningen. Bestyrelsen håber at Hermods 

medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde nyhedsbrevet.  Redaktionen tager 

gerne imod stort og småt. Skriv til:  hermod@hermod.dk med teksten  ”Hermod-Nyt” i emnefeltet.  

God fornøjelse. 

                                    

                                         

 

Kære medlemmer og andre læsere af Hermod Nyt 

Gymnastiksæsonen er nu godt i gang, og det er snart jul og dermed afslutning på før-

ste halvdel af sæsonen. 

Vi vil fra bestyrelsen gerne ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår og vel-

kommen i resten af sæsonen 2017-2018. 

Som udgangspunkt går sæsonen i gang i uge 2, men tjek endelig på holdet, om det 

starter før. 
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Problemer med Conventus: 

Der har den seneste tid været problemer med, at e-mails som foreningen sender via 

Conventus, går i modtagernes  spamfilter.  

Man arbejder på at finde en forklaring, så det kan rettes, men det er desværre ikke lyk-

kedes endnu. Det er kun nogle af de e-mails, der sendes, som ryger i spamfilter, og det 

er ikke de samme mailkonti hver gang. Nogle fuldstændig ens mails kommer i spam hos 

nogle og ikke hos andre. Næste gang nøjagtig samme mail sendes igen, kan det være 

lige modsat. 

Der er nogle eksperter, der arbejder med at finde løsningen, så vi igen kan stole på, at 
mails kommer korrekt frem. Vi har forsøgt at kontakte Microsoft for at få en forklaring, 
men det har desværre ikke været muligt at få. 

 

Fra Hermods side kan vi blot opfordre medlemmerne til jævnligt at tjekke 
deres spam-filter. 
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                             Hermods bestyrelse 2017-2018 

Efter generalforsamlingen den 24. august 2017 ser bestyrelsen således ud: 

Formand (valgt for 2 år i 2016):  Mai Hansen 

Kasserer (valgt for 2 år i 2017):  Henrik Staal 

Desuden: Dorte Carlsen, Mette Staal og Majbritt Franzen (valgt for 2 år i 2017)  

og Kristian Jensen og Malene Skogemann (valgt for 2 år i 2016).  

Suppleanter: Søren Herold (1.) og Sara Høhrmann (2.). 

Bestyrelsen har fordelt de enkelte poster mellem sig for det kommende år, sådan: 

Ordstyrer: Mette Staal 
Næstformand: Kristian Jensen 
Sekretær: Dorte Carlsen 
Esbjerg Kommune:  Dorte Carlsen (sale) og Mette Staal (nøgler)  
Kurser: Malene Skogemann 
Børneudvalg: Mette Staal og Majbritt Franzen 
Juniorudvalg og Ungdomsmix: Søren Herold 
Aktivitetsudvalg: Mai Hansen 
Idrætsmærket: Dorte Carlsen 
Hermod-huset: Henrik og Mette Staal 
Redskaber: Søren Herold 
It: Kristian Jensen 
Hermod-Nyt: Dorte Carlsen  
Kontakt til diverse organisationer: Formanden  

Hermods familiedag 
 
Med vemod måtte vi desværre aflyse Hermods familiedag den 29. oktober. Aflysningen 
skete på baggrund af, at vi har erfaret, at når vi sender mail ud via vores system, ryger den 
meget ofte i spam - så der er mange som slet ikke har modtaget indbydelsen.  
Vi håber på at der hurtigt bliver rettet op på problemet, og prøver derfor at gennemføre 
Familiedagen i det nye år.  
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Idrætsmærker i Hermod i 2017 
 
Vi forsøgte endnu engang med at tage idrætsmærker i Hermod - desværre er der kun 
11 tilbage og så 2 nye, så i alt 13 . 
 
Vi har haft vores sædvanlige 2 aftener på atletikstadion midt i maj -  med meget lille 
tilslutningen - de fleste har aflagt atletikprøver onsdag formiddag i forbindelse med 
Ældre i Bevægelse. 
Der er kommet 2 nye idrætsmærketager: Vibeke Schultz og Karin Valentin fra Ældre i 
Bevægelse - velkommen til dem. 
 
P.t. er der ikke taget stilling til hvornår der kan tages atletikprøver i 2018.  
 
Mærkerne vil blive uddelt på holdene inden julepausen. Listen over idrætsmærkerne 
kan ses på Hermods hjemmeside, hvor også oplysninger i årets løb vedrørende 
idrætsmærket kan ses. 

Hermod-huset 
Huset kan bookes via Hermods hjemmeside. Her kan man også se mere om 

huset, dets beliggenhed og udlejningen af det. 

Administrator/udlejning: kontakt hermod-huset@hermod.dk 

mailto:hermod-huset@hermod.dk
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Opslagstavlen 

Træningsplanen kan ses på hjemmesiden. 

Tilmelding til holdene sker på hjemmesiden. 

Kontingenter kan ses på hjemmesiden. 

          
Vigtige datoer i Hermod: 

 

Fastelavn  søndag 11. februar 2018 
Forårsopvisning søndag 18. marts 2018 
 


