
GORM, orienterings- og skiklub 

Generalforsamling 
 

TID. Tirsdag den 8. februar 2005 kl. 19.30 

STED: Abrahamsens Gård 

 

DELTAGERE: 24 medlemmer 

REFERENT: Lisbeth E. Pedersen 

 

Dagsorden Referat  

1. Valg af dirigent. Kristian Grøn blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen 

for lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

2. Beretning ved for-

mand og udvalgs-

formænd.  

Uddybende og opkla-

rende spørgsmål til 

beretningen. 

Den skriftlige beret-

ning er udsendt medio 

januar. 

 

Følgende blev uddybet: 

 

Formand: 

Bestyrelsen har forholdt sig til nye ideer om organisering i DOF og an-

dre klubber, samt deltaget i temaaftener om sportsklubbernes fremtid og 

mulighed. Et af emnerne var det dalende medlemstal. Trods mange nye 

medlemmer i Gorm, er der en tendens til at færre deltager i stævner. 

Dette har ført til en visionsdebat i bestyrelsen. Tirsdagstræningen er 

god, men der mangler et godt træningstilbud til de mere ’seriøse’ løbe-

re, f.eks. kunne  niveaudelt træning være aktuelt. PR har været tilfældig, 

og  burde være mere målrettet. Dette har blandt andet ført til at bestyrel-

sen foreslår en nyorganisering, hvilket også kan tilgodese et færre antal 

medlemmer i bestyrelsen, men at det giver mulighed for at flere med-

lemmer kan deltage i ad hoc opgaver via udvalgene.    

Opfordring fra formanden til medlemmerne til drøftelse af følgende 

emner: 

 Skal vi ændre organiseringen af klubbens ledelse med vægt 

på kommunikation og PR og med en sammenlægning af 

trænings- og ungdomsudvalget.? 

 Skal vi udvikle nyt tilbud til de mere aktive med målrettet 

træning? 

Følgende blev ytret: Kulturen omkring tirsdagstræning bør be-

vares også af sociale grunde, ligesom det er vigtigt at der fortsat 

er mange træningsaftener i Jelling Skov. Der bør være et træ-

ningsteknisk løft, som en mere niveaudelt træning evt. med en 

træner til de mere seriøse løbere 

- Samarbejde med andre klubber, kan vi klare os alene, kan 

man forstille sig ansættelse af træner på tværs af klubber? 

Der var flere der ønskede etableret kontakt med Trekant klub-

berne, f.eks. samlehold  ved stafethold, divisionsmatch    

Hvordan får vi flere til konkurrencer m.m. 

- Efterlysning af enkle løb, hvor ventetiden er reduceres, f.eks. 

put-and-run . Udvælg enkelte løb, som kan være en fælles tur, 

og annoncer med det på månedsplanen.. Der var ros til O-

service, da det er dejligt nemt at melde sig til løb. Der var et øn-

ske om flere kurser (lørdage) i træningsmomenter, gerne i Syd-

kredsregi 

Hvordan kan vi bruge vores nye venskabsklub? 

            Bent fortalte om samarbejdet med orienteringsklubben Lar-



dal o-lag og skiklubben Svarstad Ski. Fem ski-og o-løb’s medlem-

mer fra Gorm var i januar  på en kort tur til den nye venskabsklub. 

Der er gode langsrendsløjper, fine huldrestier for vandreture, et 

langrends-stadium og en alpinbakke. Og så er der selvfølgelig også 

et fint orienteringsterræn. Nordmændene vil gerne løbe i dansk ter-

ræn, og vi vil kunne tilbyde  påskeløb, VM, og rulleski.  Svartstag. 

ligger 40 km fra Larvig. Klubben er medarrangør af Sôrlandsgalop-

pen som afvikles den 2.-9. juli 2005.  

Der er en udstilling på opslagstavlen I Abrahamsens Gård med ski-

kort, huldrestier m.m. 

 

Træningsudvalg: 

Formands posten har i længere tid været vakant, da Stig ønskede at træ-

de ud. Lisbeth  E. Pedersen har fungeret som kontakt person. Trænings-

programmet er blev gennemført planmæssigt.  

 

Ungdomsudvalg: 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

Arrangementsudvalg: 

Ingen tilføjelser 

 

Aktivitetsudvalg: 

Ingen tilføjelser. 

 

Skov- og kortudvalg: 

Ingen tilføjelser. 

 

Skiafdeling: 

Der blev gjort reklame for rulleski, og det blev nævnt at ’Adventure 

World’ har udvalgt Gorm’s ski løjpe som en af de bedste herhjemme i 

DK.   

 

PÅ opforing vil Trine fremover sende relevante skiarrangementer til 

Poul Erik, så de kan komme på månedsplanen. 

Klubhusudvalg: 

Ingen tilføjelser 

3. Regnskabsaflæggelse 

og forslag til budget. 

Regnskab for 2004: 

Orienteringsklubben giver et overskud på ca. kr. 153.000. 

Skiklubben giver eet beskedent underskud = balance på ca. kr. -108. 

Abrahamsens Gård giver et overskud på ca. kr. 5.158. 

Der er et samlet overskud på ca. kr. 158.000. 

 

Overskuddet vil bl.a. betyde, at Gorm vil betale overnatning ved påske-

løb. Der blev fremsagt forslag til indkøb at et digitalt startur og udskift-

ning af brikker. Bent bemærkede, at Gorm i lighed med andre klubber i 

JSF skal være med til at bære fælleskassen i.f.m. med den nye hal. I dag 

betaler sportklubberne i Jelling for leje af hallen, men det gør man ikke i 

Vejle Kommune. Bent har opfordret JSF til, at man arbejder for det bli-

ver den ny storkommune der betaler hele hallejen, så pengene i klub-

berne kan anvendes til noget positivt.  

 



Status pr. 31. december 2004 er, at den samlede formue er på ca. kr. 

915.000 (Abrahamsens Gård er vurderet til kr. 1.000.000). 

 

Fyldestgørende regnskab kan rekvireres hos kassereren. 

 

Regnskab for 2004 blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag: 

a. Fra forsamling 

b. Fra bestyrelsen: 

vedtægtsændring 

§7A 

 

a. Fra forsamlingen 
Ingen indkomne  

b. fra bestyrelsen 

Forslaget om vedtægtsændring vedrørende udmeldelse vedtages og ly-

der nu som følgende:  

§4 Medlemskab 

”Udmeldelse kan for orienteringsmedlemmer kun ske pr 31.12 og for 

skimedlemmer kun pr. 30.09.” 

 

c. Fra bestyrelsen 

§ 5. Ledelse. 

Søren German fremlagde forslag på hvordan organisering og funktio-

ner(omfang og indhold ) indenfor et nyt  kommunikations- og PR-

udvalg. Der var kun positive bemærkninger. Forslaget om vedtægtsæn-

dring vedrørende ledelse vedtages, og er nu følgende: 

 

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af en formand, kasserer og 

formændene for følgende udvalg, som bestyrelsen har vedtaget at ned-

sætte: 

Kommunikations- og PR- udvalg  

Ungdoms- og træningsudvalg 

Arrangementsudvalg 

Klubaktivitetsudvlag 

Kort- og Skovudvalg 

Ski- og motionsudvalg 

  

5. Valg af ledelse iht. § 

5 og valg af klub-

husudvalg iht. § 7A. 

Valg af ledelse iht. § 5:: 
Kasserer: Bent Nielsen blev genvalgt 

Kommunikations- og Prudvalg: Søren Germann nyvalgt for 1 år 

Ungdoms- og træningsudvalg: Peder Kinch for 1 år 

Arrangementsudvalg: Inger Jensen blev genvalgt 

Kort- og skovudvalg: vakant 

 

Valg af klubhusudvalg iht. §7A: 

Erik Jensen blev valgt for 1 år. 

 

6. Eventuelt a. Musikfestival 2005 

Thomas og Asta er ansvarlige for henholdsvis scene og oprydning. I år 

vil alle kunne belønnes for at hjælpe til 

- 8 timer udløser 1 billet 

- arbejde udover 8 timer = 50 kr pr. time til dækning af udgifter 

- børn under 12 år får e mindre erkendtlighed 

b. Kolding har foreslået at arrangere DM-kort og Midgårdsorm 2009 og 

påskeløb 2010 og spørger om Gorm vil være med. Det blev vedtaget, at 

Gorm gerne vil være medarrangør ved begge arrangementer. 



 

c. statistik 

Inger vil sørge for at løbsstatistikken vil blive lagt ud på hjemmesiden 

  

 

Afslutning ved Grethe Buch: 

Grethe afsluttede generalforsamlingen med en tak til klubbens med-

lemmer for det arbejde, der er lagt i klubben i år. En speciel  tak til af-

gående bestyrelsesmedlemmer Pia G Hansen og Lisbeth Elbæk Peder-

sen for arbejdsindsatsen i bestyrelsen. De modtager begge en platte. 

Bent Nielsen modtog en buket blomster for sit store arbejde i klubhus-

udvalget. 

Kristian Grøn takkede for god ro og orden. 

 

7. Debat Der var debat under pkt  vedrørende formandsberetning 

 

 


