
GORM, orienterings og skiklub 

Generalforsamling 

 
GORM afholder generalforsamling onsdag d. 8/2 2012 kl. 19.00 i Abrahamsens Gård med 

følgende dagsorden. 

 

Til generalforsamlingen var der 27 medlemmer. 

 

1. Valg af dirigent.  Kristian Grøn bliver valgt. Kristian Grøn konstaterede at indvarsling er sket 

betids både på hjemmeside og i Jelling Lokalavis, dvs. den er lovligt indvarslet og dermed 

beslutningsdygtig. Dagsorden gennemgået og godkendt. Der er indkommet 1 forslag. 

 

2. Beretning ved formand og udvalgsformænd. 

o Grethe (formanden) beretter: 2011 har været et meget aktivt år. Både i forhold til 

arrangementer og til forskellige løb. Men vi er gået ned i antallet af medlemmer. ATK 

projektet blev afsluttet i 2011 og det var en stor succes. Bestyrelsen har været fuldtallig i 

år. 

o Jørgen (træningsudvalg) beretter: Et nyt tiltag, torsdags løbetræning, starter d. 1. marts. 

Der er lavet træningsplan, som kommer på hjemmesiden i aften. Asta siger, at det er 

dejligt at se, at der er så mange der er deltagende omkring træningen. Dette lykkes fordi 

der er en god organisering. Poul Erik har et forslag om, at lægge beretninger om de 

forskellige løb og ture på hjemmesiden, som appetitvækkere for andre. 

o Merete (RUF) beretter: Ingen kommentarer. 

o Pernille (ungdomsudvalg) beretter: TVO kører selvstændigt fra 1. januar 2012. Da TVO 

startede var der mange nye unge o-løbere. De har udviklet sig meget, flere har vundet 

medaljer og én er kommet på U-16 landsholdet. Det vil være rigtig godt, hvis der er 

mange med på U-1 kurser, så dem der har børn over 8 år, opfordres til at få dem med. 

Der er et tiltag for de 5 – 7 årige, hvor forældrene hjælper med træningen på skift. 

o Bente (arrangement) beretter: Der er ikke noget udover det der er skrevet. Peter synes vi 

skal se om vi kan få lige så mange debutanter med denne gang. Der var rigtig mange 

med sidst. 

o Grethe på vegne af Karl Kristian (PPR) beretter: KK er i gang med at få lavet 

spørgeskema i forhold til hjemmesiden. Resultatet vil blive drøftet på første klubaften. 

o Søren (Kort- og skovudvalget) beretter: Bent er primær mand på skov området, i forhold 

til at få aftaler i hus omkring løb andre steder. D. 28. april bliver kortet (med faste 

poster) indviet til ”Find vej i skoven”. Poul Erik spørger om kortet i Give kan udviddes, 

så bymidten kommer med. Dette er ikke en umulighed, men der skal være nogen der vil 

tegne det. 

o Bodil (aktivitetsudvalget) beretter: Bodil siger tak til alle dem, som hjælper med at lave 

mad. Grethe spørger om 21+festen skal fortsætte, da der ikke var mange deltagende i år 

og antallet har været for nedadgående de sidste år? Forslag om, at det bliver et punkt på 

spørgeskemaet, så kan folk få lov til at tilkendegive deres mening og evt. komme med 

forslag til konceptet. 

o Grethe og Erik på vegne af Karl Kristian (Klubhusudvalget) beretter: Der er sat en 

førstehjælpskasse op på væggen ved toilettet. Der er ryddet op i kælderen. Er det en idé 

at få en hjertestarter herned? Der er en i Golfparken. 

o Stig (Skiudvalget) beretter: Intet at berette. 

 



 

 

3. Regnskabsaflæggelse og forslag til budget. 

Sidste år blev det besluttet at kontingentet blev sat lidt op og tilskudene til startgebyrer blev sat 

lidt ned for at nedbringe undeskuddet. Dette er gået fint. Samlet for Gorm (alle afdelinger) er 

der et overskud på ca. 40.000 kr. For 2012 er der budgetteret med et underskud på ca. 56.000 kr. 

 

4. Indkomne forslag. 

a. Fra forsamlingen Poul Erik foreslår, at der anskaffes en eventvogn, til løb og træning i 

andre skove? Han har undersøgt, hvad en brugt camingvogn koster. En sådan kan købes 

for 13.000 kr. Forsamlingen kan tilslutte sig forslaget og der arbejdes videre med dette i 

bestyrelsen. 

b. Fra bestyrelsen: ingen forslag 

 

5. Valg af ledelse iht. § 5. 

 Formand: Grethe Buch   genvalgt 

 Kommunikations- og PRudvalg: KK Terkelsen genvalgt 

 Ungdomsudvalg: Pernille Buch  genvalgt 

 Rekruttering, udvikling, fastholdelse: Merete Larsen genvalgt 

 

Valg af klubhusudvalg iht. § 7A. 

 Karl Kristian Terkelsen   genvalgt 

 Aage Kobberø   genvalgt  
  

6. Debat 

Bestyrelsens punkter til debat: 

 Politik for udeblivelse til aktiviteter med klubtilskud  En tilføjelse: selvbetaling for de 

omkostninger der er for klubben, ved for sen tilmelding. En god idé at gøre noget ved det 

inden problemet bliver for stort. Forsamlingen tilslutter sig forslaget. 

 40 års jubilæum 2013  Forslag om et løb, der kan blive et tilbagevendendeløb. Det 

oplyses fra JFS, at der d. 6. juni 2013 er 150 årsdag for foreningslivet i Jelling 

(skytteforeningen). Poul Erik forslår et løb med fælles start. Søren synes klubbens historie 

skal syliggøres f.eks. i form af gamle kort og billeder. Der er enighed om, at der skal være 

en markering af dette.  

 Præsentation af forslag til indsatsområder for 2012  Der vil gerne bygges videre på 

rekrutteringsprojektet fra 2011. Men i år skal der være fokus på familien. I maj arrangeres 

der tre forskellige løb for at tiltrække nye medlemmer. Der skal kobles en mentor på de nye 

medlemmer, så de hurtigere får en følelse af at høre til. 

 Der skal laves en politik omkring frivillighedsprincippet.  

 

7. Eventuelt 

o Søren fremlægger en model i forhold til uddelingen af kirkebladet. Den går ud på, at 

man har en uge til at dele bladene ud. Det er en god idé. 

o Asta fortæller, at der er glemt tøj (som er vasket og lagt pænt sammen) i en kasse på 

bordet i stuen. 

o Karsten fra JFS roser for det arbejde der udføres i klubben. 

o Ang. de bestilte klubhuer, så er de på vej. Desuden så er der også bestilt klubbannerer. 

o Ordstyreren takker fra god ro og orden. 



o Grethe Buch afsluttede generalforsamlingen med en tak til klubbens medlemmer for det 

arbejde, der er lagt i klubben i år. En speciel tak til Helle L. Jeppesen som stopper som 

referent og en stor tak til Kristian for opgaven som ordstyrer. 

 


