
GORM, orienterings- og skiklub 

Generalforsamling 
 

TID. Tirsdag den 3. februar 2004 kl. 19.30 

STED: Abrahamsens Gård 

 

DELTAGERE: 15 medlemmer 

REFERENT: Pia G. Hansen 

 

Dagsorden Referat  

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

for lovlig indvarslet. 

 

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: 

Spørgeskema vedrørende arbejdsopgaver er som drøftet ved sidste ge-

neralforsamling blevet udsendt. Der er kommet 10 tilbagemeldinger. 

 

Træningsudvalg: 

Formanden ikke til stede. 

 

Ungdomsudvalg: 

Udvalget vil forsøge med nye tiltag i forbindelse med tirsdagstræningen 

og evt. arrangere noget i samarbejde med trekantsklubberne. 

 

Arrangementsudvalg: 

Der er et par rettelser til løbsstatistikken. Interesserede kan hente et nyt 

eksemplar i klubhuset. 

Der mangler stævneleder og banelægger til C-løbet i foråret 2005 - inte-

resserede kan melde sig til udvalgets medlemmer. 

 

Aktivitetsudvalg: 

Formanden ikke til stede. 

 

Skov- og kortudvalg: 

Ingen tilføjelser. 

 

Skiafdeling: 

Beretningen var pga. kommunikationsfejl ikke kommet med i GORM-

NYT, derfor skal nævnes at: 

 7 medlemmer er tilmeldt Vasalopet 

 afdelingens formand, der p.t. er på barsel, har gjort et stort stykke 

arbejde for udvalget 

 at afdelingen er lidt usynlig, da der ikke er fundet en suppleant 

for formanden 

 

Klubhusudvalg: 

Beretningen blev gennemgået ved Bent Nielsen, da den ikke var nået 

med i GORM-NYT. Udvalgets beretning kan findes på GORM’s 

hjemmeside. 



 

Bestyrelsens beretninger blev taget til efterretning. 

 

3. Regnskabsaflæggelse 

og forslag til budget. 

Regnskab for 2003: 

 

Orienteringsklubben giver et overskud på ca. kr. 22.000. 

Skiklubben giver et underskud på ca. kr. 5.000. 

Abrahamsens Gård giver et overskud på ca. kr. 3.000. 

Der er et samlet overskud på ca. kr. 20.000. 

 

Det skal nævnes at skiklubben har anskaffet rulleski for ca. kr. 14.000, 

mens Abrahamsens Gård har haft udgifter til anskaffelse af alarm og 

betaling af selvrisiko som følge af sidste vinters indbrud. 

Abrahamsens Gård, der nu er 6 år gammel, har ikke kostet medlemmer-

ne noget økonomisk. Der er i stedet brugt en masse frivillig arbejds-

kraft. 

 

Status pr. 31. december 2003 er, at den samlede formue er på ca. kr. 

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

 

Fyldestgørende regnskab kan rekvireres hos kassereren. 

 

Forslag til budget 2004: 

 

Orienteringsklubben budgetterer med et overskud på ca. kr. 38.000. 

Skiklubben budgetterer med et underskud på ca. kr. 3.000. 

Abrahamsens Gård budgetterer med et underskud på ca. kr. 2.000. 

Der budgetteres således med et samlet overskud på ca. kr. 33.000. 

 

Klubben betaler for hvert aktivt orienteringsmedlem henholdsvis kr. 

195 for seniorer og kr. 90 for børn til DOF. Medlemsafgiften til DOF er 

forhøjet med kr. 20, der bliver dog ikke tale om kontingentstigning.  

 

 

Regnskab for 2003 blev godkendt og forslag til budget 2004 blev taget 

til efterretning. 

 

4. Indkomne forslag: 

a. Fra forsamling 

b. Fra bestyrelsen: 

vedtægtsændring 

§7A 

 

a. Fra forsamlingen: 

Der var fra Niels G. Hansen indkommet forslag til ændring af regler for 

klubmesterskab.  

Reglerne for afholdelse af klubmesterskaber er som beskrevet i Oriente-

ring om Orientering uklare. Desuden er DOF’s gældende regler om 

navneændring ikke fulgt ved afholdelse af klubmesterskaberne 2003. 

Der erkendes at der er sket en procedurefejl i denne forbindelse 

 

Som led i fremsætningen af forslag til ændring af regler for klubmester-

skab blev 4 spørgsmål via spørgeskema besvaret. Resultatet blev: 

 

1. Skal man kunne tilmelde sig på løbsdagen? 

 JA: 6 NEJ. 4 VED IKKE: 2 

 

2. Skal man være forhåndstilmeldt? 



 JA: 4 NEJ: 5 VED IKKE: 3 

3. Skal mesterskabsklasserne kunne ændres uden offentliggørelse? 

 JA. 0 NEJ. 10 VED IKKE: 2 

 

4. Er de nuværende regler OK?  

 JA. 2 NEJ. 8 VED IKKE: 2 

 

Bestyrelsen bruger disse besvarelser som retningslinje for videre drøf-

telse af den fremtidige udformning af klubmesterskaberne. 

 

b. Fra bestyrelsen: 

Forslaget om vedtægtsændring vedrørende klubhusudvalget vedtages og 

lyder nu som følgende:  

 

§ 7. Særlige underudvalg. 

A. Klubhusudvalg. 

Der nedsættes et klubhusudvalg til at forestå den daglige drift og 

administration af klubhuset. Klubhusudvalget består af 3 medlem-

mer, der vælges for 2 år ad gangen på GORM’s årlige generalfor-

samling. På lige årstal er 2 af medlemmerne på valg, på ulige årstal 

er 1 medlem på valg. Klubhusudvalget har i forhold til bestyrelsen 

alene indstillingsret. Klubhusudvalget konstituerer sig med en for-

mand. GORMs bestyrelse vælger/udpeger blandt sine bestyrelses-

medlemmer en repræsentant til klubhusudvalget. 

JfS’s bestyrelse udpeger en observatør til klubhusudvalget. Denne 

har alene høringsret.  

 

5. Valg af ledelse iht. § 

5 og valg af klub-

husudvalg iht. § 7A. 

Valg af ledelse iht. § 5:: 

 

Formand: Grethe Buch blev genvalgt 

Træningsudvalg: INGEN (forsamlingen gav bestyrelsen tilladelse til at 

supplere sig i løbet af det næste år) 

Aktivitetsudvalg: Lone Andersen blev valgt 

Ungdomsudvalg. Lisbeth Elbæk Pedersen blev genvalgt 

 

Valg af klubhusudvalg iht. §7A: 

Karl Kristian Terkelsen blev valgt for 2 år. 

Niels G. Hansen blev valgt for 2 år. 

Bent Nielsen blev valgt for 1 år. 

 

6. Eventuelt Afslutning ved Grethe Buch: 

Grethe takkede afgående bestyrelsesmedlemmer Stig R. Knudsen og 

Merete Winkler-Jacobsen for arbejdsindsatsen i bestyrelsen. De modta-

ger begge en platte. 

Mange har gjort en stor indsats, dog en særlig tak til Bent og Birthe for 

den daglige vedligeholdelse af Abrahamsens Gård.. 

Desuden takkedes alle for samarbejdet i 2003. Bestyrelsen arbejder vi-

dere med tilkendegivelserne. 

 

Kristian Grøn takkede for god ro og orden. 

 

7. Debat Udgik. 



 

 


