Referat generalforsamlingen OK Gorm onsdag d. 22.2. 2017
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Velkomst ved formand Ole Binder
Fællessang: Når vinteren rinder…
Fremmødte: 27 medlemmer

1. Valg af dirigent: Henrik Holm valgt. Henrik konstaterede, at generalforsamlingen
er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig!

2. Beretning ved Ole Binder - korte bemærkninger.
De samlede beretninger for 2016 delt ud.
Årets mål: Medlemsfremgang. Der har været fremgang, men ikke så stor en
fremgang, som man kunne ønske. Klubben har været synlig udadtil.
Løbsarrangementer og de pengeskabende arr. er forløbet fint. Flot materialehus,
der er blevet bygget. Økonomien går godt, men hvis ikke vi kan blive ved med at leje
lokaler ud til Skovagerskolen, så kan det jo ændre sig. Klubben er kommet op i 1.div.
igen. Vintertræning er blevet gennemført - dog ikke med så mange medlemmer. Der
har været nye tiltag i Rekrutteringsudv., hvilket er nødvendigt og godt. Arr.udv. har
f.eks stået for klubtur til Halland og klubaftener. Børne – og ungdomsudv. kunne
godt bruge flere børn. Kort- og skovudv. – det er godt, at der er kommet flere
korttegnere – tegning af skolekort har krævet meget arbejde. KK gør i øvrigt et stort
arbejde med Findvejiskolen-projektet. Kommunikationsudv. – gør meget ud af, at
fortælle, hvad der er gang i.
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Talent- og eliteudv. - god træning og god deltagelse i løb. Josefine udtaget til
landsholdet. Knap så mange trænere længere, men rigtig godt, at der er noget at
stræbe imod. Skiklubben havde en rigtig god tur til Svarstad – ros til Bjarke herfor,
og der er også gang i rulleskiløb, hvilket også var på programmet til jubilæumsarr. i
JFS i 2016.
Kommentarer til beretningen: Søren efterlyser billeder og lidt skriftligt fra Svarstadturen 2017 på hjemmesiden.. Bjarke vil sætte noget på indenfor kort tid. KK
efterlyser mere input til hjemmesiden fra de andre udvalgsformænd, for Bjarke er
faktisk altid god til at sætte noget på hjemmesiden. Asta har scrapbogen med i aften
– med udklip fra aviserne i årets løb. Der blev sagt, at det er ok at spørge
medlemmer om input til hjemmesiden. Stig roser dem, der sørger for, at vi kommer i
avisen med gode artikler og ofte med fine billeder. Forklaringen kan være, at vi har
en god lokalredaktør og et godt udvalg.
Alle beretninger blev således godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse ved Peter Føns
Regnskabet for 2016 delt ud.
Fint overskud i klubben i 2016 på ca. 105.000 kr. Byggeri af materialehus kostede
ca. 240.000 kr, og vi har fået 100.000 kr hertil. De resterende 140.000 kr er blevet
lagt oveni ejendomsværdien af Abrahamsens gård. Der har været givet støtte til
startafgift og kørsel i forbindelse med div.matcher. Dette vil fortsætte. Kortarbejde
og opstartspakker til Findvejiskolen har givet et fint overskud (ca. 30.000 kr).
Hærvejsløb har også givet et pænt overskud. Vi får ca. 100.000 kr fra Skovagerskolen
i lejeindtægt. Måske kan der ved deres nybyggeri i 2018 ikke blive brug for, at de
skal leje sig ind her. De lærere, der er her, vil dog gerne blive her med deres elever.
Karsten Kjær siger, at man kan få tilskud til egne lokaler af Vejle kommune, hvis man
får underskud - (en 25-års regel er ophørt nu, og det betyder, at man kan få helt op
til 80% af et evt. underskud dækket ifølge kommunens regler om lokaleleje).
Bent: Der er investeret 2,6 millioner kr i Abrahamsens gård i de 20 år, vi har haft
stedet. Vi nyder stor anerkendelse og goodwill i byen - også pga. det store arbejde,
vi har gjort med AG. Vi bør sige ja til at hjælpe f.eks. Jelling musikfestival.
Vi har også fået et stort tilskud fra forskellige sider til det nye tidtagningssystem.
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Hærvejsløbet bliver endnu større næste gang. Henrik og KK deltager i møderne
herom – og fremefter vil der være start fra Jelling. Hjælp fra alle klubbens
medlemmer har en stor betydning for klubben.
Regnskabet blev godkendt.
Budget 2017: Man regner med et overskud på ca. 40.000 kr
Budgettet godkendt uden kommentarer.
Peter Føns stopper arbejdet som kasserer i klubben og siger mange tak for godt
samarbejde med Bent og med den øvrige bestyrelse.
Ole takkede Peter for arbejdet, og Peter vil senere få overrakt en klubplatte for sit
virke i bestyrelsen.

4. Indkomne forslag: Der er i år ikke indkommet forslag hverken fra medlemmerne
eller bestyrelsen.

5. Valg af ledelse:
Kasserer: Peter ønsker ikke genvalg. Det har ikke været muligt for bestyrelsen at
finde en afløser for Peter blandt klubbens medlemmer udenfor bestyrelsen, men
Ole vil godt overtage denne post, hvis der kan konstitueres en anden person på
formandsposten. Efter en god dialog med forsamlingen blev Ole derfor valgt som
den nye kasserer i klubben – stadigvæk i godt og tæt samarbejde med Bent som
”bogholder”.
Træningsudvalg: Jørgen genvalgt – ikke andre forslag
Arrangementsudvalg: Bente genvalgt – ikke andre forslag
Talent-og Eliteudvalg: Pernille ville godt genvælges, men ikke, hvis hun skal
konstitueres som formand,– Claus derfor foreslået og valgt.
Ski-og motionsudvalg: Bjarke genvalgt – ikke andre forslag
Bestyrelsen foreslår, at Pernille bliver valgt som konstitueret formand indtil næste
års generalforsamling. Pernille valgt.
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Søren: Stor ros til Pernille for hendes ihærdighed og store viden indenfor snart alle
områder i O-sporten og et rigtig godt valg af formand!
Valg af klubhusudvalg: Erik genvalgt – ikke andre forslag
Den ordinære generalforsamling blev dermed afsluttet, og Henrik takkede
forsamlingen for god ro og orden.
Pause med kaffe/te og franskbrød med ost og pålæg.
6. Eventuelt:
Karsten Kjær: Har glædet sig til at komme og roste klubben for dens mange
initiativer og takkede, fordi han måtte være med. Ønskede Ole og Pernille tillykke
med deres nye job i bestyrelsen.
Steen: Snak om rekruttering og fastholdelse af børneløbere. De unge falder fra lidt
tidligere end ønsket og kommer ikke så meget med ud i de udenbys skove. Det
forholder sig også sådan i de andre klubber i trekantsklubberne. Nu er der derfor
aftalt et forløb med træningsløb for børneløberne om torsdagene i de forskellige
skove i trekantsklubberne, så de får oplevelsen af at komme ud og løbe i fremmede
skove under trygge rammer. Dette tiltag kan måske også bidrage med noget socialt i
forhold til andre børn i andre klubber. Målet er at få dem mere med ud til løbsarr. i
andre skove. Stig mener ikke, at det skal være et tilbud, men at børnene fra nu af
træner fast 2 gange om ugen. Der forventes forældrekørsel hertil, og på den måde
kan forældre måske også være behjælpelige med skygning af børneløberne. Måske
vil der også blive lavet et tiltag til vinterperioden.
KK: Snak om Findvejiskolen/Skoleorientering. KK takkede korttegnerne for tegning af
de mange skolekort. KK har været ude på samtlige skoler, der er med i ordningen i
dette skoleår, og introduceret kortet på et 2 timers kursus for lærere. Anders
Bachhausen fra DOF og KK afvikler det første idrætslærerkursus, som er et 6 timers
kursus, d. 23.2. i Gadbjerg. Senere afholdes idrætslærerkurser for de andre skoler,
og lærerne får udleveret undervisningsmateriale fra DOF. Seminariet og friskolen
kommer sammen med Bredagerskolen. D. 17. og d. 24. maj afholdes 2 o-løbsarr. for
samtlige skolers 6.klasser. Sportident skal være klar til den tid. Vi skal tro på, at det
kan inspirere børn til at få lyst til at gå til o-løb. Når der skal være VM i sprint i 2010
– skal vi også tænke på, om vi kan gøre noget for børn i den anledning. Hvis der skal
tegnes flere skolekort – vil PE godt være behjælpelig. OK Gorm tager sig af skolerne i
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den vestlige del af kommunen, og OK Snab tager sig af skolerne i den østlige del.
Vejle kommune støtter projektet.
Poul Erik mangler postindsamlere til natløb og til løbet i Hastrup!
Ole bød velkommen til Flemming Jørgensen fra OK Snab, der skulle fortælle om VM i
Sprintorientering i 2020 i trekantsområdet:
Det viste sig, at vi var de eneste klubber, der havde budt ind på dette arrangement.
Men planerne skal være grundigt forberedte inden en præsentation for IOF. Alle
trekantklubberne er sammen om arrangementet, og løbene tænkes placeret i Vejle,
Kolding og Fredericia. Det er en ny form for VM, da det kun er sprintorientering
denne gang. Det er dyrt at arrangere VM, men det bliver støttet med ca. 600.000
euro./4,4 mill. Stævnet løber over 5 dage med publikumsløb. Det er vigtigt at
arrangere publikumsløb, for at det økonomisk kan løbe rundt (3 sprint-løb og 3 skovløb). Stævnecenter i Vejle Spektrum. DOF stiller med en underskudsgaranti.
Nuværende budget ca. 8 milioner. Det er Flemming Jørgensen fra OK Snab og
Susanne Højholt fra KOK, der har arbejdet med det indtil nu. Sammen med andre fra
de øvrige trekantklubber har de været i Sverige for at høre deres erfaringer fra VM
2016. Der skal også folk med fra klubberne til de næste to års VM i Letland og
Estland. Der skal bruges rigtig mange hjælpere til afviklingen! (Husk, at Jelling
musikfestival har en omfangsrig hjælperliste!) Vi har aldrig prøvet det før, og skal
derfor ud at lære det andre steder. God ide at teste det af ved et andet større løb,
f.eks. World cup, men det vil vi ikke kunne magte. Det må vi gøre i et mindre format,
f.eks. i Billund. IT og TV er vigtigt i denne forbindelse, men kræver et stort arbejde.
Korttegning er selvfølgelig også yderst vigtig!
Ole takkede Flemming, fordi han ville komme og fortælle os om det. Ole mener, det
bliver meget spændende. Der skal i øvrigt være mulighed for, at der kan laves
træningslejre i årene forinden for de forskellige landshold. Bent: Vi kan konstatere,
at der ligger meget arbejde forude. Håbet er dog, at det vil skabe et godt netværk
klubberne imellem og et godt ”arbejdsklima”.
Ole takkede for godt fremmøde til generalforsamlingen.
Fælles afslutning: Sneflokke kommer vrimlende…
Referent – IJ 230217
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