
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GORM D. 5/2 2002. 

Referent: Grethe Buch 

 

25 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

 

 

DAGSORDEN 

 

1. Valg af dirigent. 

        Kristian Grøn blev valgt, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

 indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

  

2. Bestyrelsens beretning. 

Formand og udvalgsformænd kommenterede den udsendte beretning (bilag 1). 

Gorms beretning gav anledning til debat omkring omlægning af DOFs økonomi. 

Omlægningen betyder, at klubberne i stedet for et fast klubkontingent skal betale et 

beløb pr. medlem, dette modsvares af bortfald af visse afgifter. Forsamlingen gav 

udtryk for bekymring for øgede udgifter til aktive medlemmer, og ønskede at 

bestyrelsen aktivt arbejdede for at holde startafgifter under eller på nuværende niveau. 

Al information fra DOF bliver fremover udsendt elektronisk. 

Ungdomsudvalgets beretning gav anledning til drøftelse af fastholdelse af 

ungdomsløbere, herunder muligheden for større inddragelse af forældre i arbejdet. 

Gorm skal i 2002 være arrangør af DM-stafet. Fra flere sider blev der gjort 

opmærksom på behovet for opstramning af specielt tidsplanen. 

 

3. Regnskabsaflæggelse. 

 Bent Nielsen gennemgik grundigt det samlede regnskab for GORM (bilag 2). 

 Der blev udtrykt stor tilfredshed med regnskabet, som derefter blev godkendt.  

 Budget for 2002 blev ligeledes gennemgået og taget til efterretning. 

 

4. Indkomne forslag. 

 Der var ikke indkommet forslag fra forsamlingen. 

 Bestyrelsens forslag om ændring af medlemskategorier blev vedtaget: 

Vedtægstændring §4: 

GORM har 4 medlemskategorier. Orienteringsløb, ski- og orienteringsløb, ski og 

passiv. 

 

 

5. Valg af ledelse i.h.t. § 5. 

 Bestyrelsens forslag blev enstemmigt valgt.  

Formand:  Grethe Buch - nyvalgt 

Klubaktivitetsudvalg: Merete Winkler-Jacobsen - nyvalgt 

Træningsudvalg: Stig Knudsen 

Ungdomsudvalg: Claus Lyngby 

Sekretær:  Pia G. Hansen – nyvalgt 1 år 

Arrangementsudvalg: Birthe Nygaard – nyvalgt 1 år 

 

Til klubhusudvalget blev valgt: 



Klubhusudvalg: Karl Kristian Terkelsen 

Klubhusudvalg: Bent Nielsen 

Klubhusudvalg: Niels G. Hansen 

 

 

6. Eventuelt 

Asta Terkelsen afsluttede generalforsamlingen med en tak til klubbens medlemmer for 

det arbejde, der er lagt i klubben i år. En speciel tak til Thomas Rosenquist og Jeppe 

Seir, for deres arbejde i bestyrelsen gennem 3 år. 

Asta Terkelsen – der har været formand gennem 6 år - træder ligeledes ud af 

bestyrelsen. Hun fik i den anledning en stor tak af forsamlingen for sit store arbejde 

for klubben gennem disse år. Alle tre modtog i den anledning GORM-platten. 

Lisbeth Thomsen modtog en buket blomster for sin indsats som tilmelder gennem 6 

år. 

 

 

7. Debat 

 Træningsudvalget orienterede om tankerne for tirsdagstræning i det kommende år. 

Klubhusudvalget har i 2001 afsluttet et flot stykke arbejde med etablering af faciliteter 

i laden. Der er således etableret et undervisningslokale, som træningsudvalget gav 

udtryk for var et længe ventet ønske. Man håber hermed at kunne få et samlingssted 

for fælles instruktion for nye og gamle medlemmer. 

Fra forsamlingen kom forslag om at bruge gæstelærere til instruktionerne, og tanker 

om at arrangere klubtur til O-Ringen i Sverige (2003). 

  

 

 

 

 


