
 

 

Velkommen til Hermod-Nyt nr. 15 med nyheder og info fra foreningen. Redaktionen tager gerne imod 

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

God fornøjelse.                                                                            
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Kære medlemmer – nye som gamle 

I skrivende stund sveder jeg sammen med resten af Danmark, og sæsonstarten i starten af 

september virker en anelse langt væk og uoverskuelig.  

Men jeg lover, at vi er klar i salene, når vi lukker op for sæsonen 2018-2019.  

Vi har sæsonstart i uge 36 og er klar med en træningsplan og åbning for tilmelding på holdene 

i starten af august. Hold øje med hjemmesiden.  Vi har stadig et par småjusteringer, så den er 

ikke helt klar endnu. 

På Gammelby Fritidscenter har vi fået 2 nyheder på programmet - nemlig ”Børneyoga”  for de  

6-8-årige samt et voksenhold mere, nemlig ”Stram Op” for kvinder i alle aldre. 

På vores øvrige træningssteder er meget ved det gamle, dog er der rykket lidt på nogle hold -  

så kig nøje efter tid og sted, når du tilmelder dig. 

Vi glæder os alle meget til sæsonstart og håber at se rigtigt mange gamle som nye medlem-

mer. 

 

                                        Sommerhilsner fra Mai 
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Hæder til frivillige ledere  

 

Hermod sætter stor pris på de frivillige kræfter og gode kammerater. 

 

Foreningen har den tradition til forårsopvisningen at hædre de frivillige ved at udnævne Årets 

leder, Årets hjælpetræner og Årets Kammerat under og over 25 år.  

Følgende er hædret for sæsonen 2017-2018: 

Årets leder er:     Sara Høhrmann 

Årets hjælpetræner er:   Birgitte Christiansen 

Årets kammerat under 25 er:   Peter Lyck fra Ungdomsmix 

Årets kammerat over 25:   René Jensen fra Gajolholdet 

 

 

 

 

Hermods generalforsamling 
 
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes  

torsdag den 30. august 2018 kl. 20.00 
i mødelokale 1 - Blue Water Dokken, Gl. Vardevej 82. 

Alle er velkommen  

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Forslag der ønskes behandlet, indsendes til formanden senest den 23. august 2018.     

Dagsorden kan ses på www.hermod.dk 
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Opslagstavlen 

Vigtige datoer i Hermod: 

 

Generalforsamling   torsdag den 30. august 2018 
Sæsonstart       mandag den 3. september 2018 - uge 36 
Halloween                 fredag den 26. oktober 2018 
Juletræ                       søndag den 2. december 2018 
Familiedag                 søndag den 24. februar 2019 
Forårsopvisning        lørdag den 23. marts 2019                  
 

Træningsplanen kan ses på hjemmesiden. 

Tilmelding til holdene sker på hjemmesiden. 

Kontingenter kan ses på hjemmesiden. 

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

