
Gorms generalforsamling, 21.2.06 kl. 19.30 i Abrahamsens Gård 
         
        28 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent:  
 

Bestyrelsen foreslog Kristian Grøn. Der var ingen andre forslag.  
Dagsordnen var ude i god tid og generalforsamlingen annonceret i de 
relevante organer. Kristian erklærede dermed generalforsamlingen for 
lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 
 
 

2. Beretning ved formand og udvalgsformænd.  
Uddybende og opklarende spørgsmål til beretningen.  

 
Formanden, Grethe Buch: 
2006 står i VMs tegn. Vi har iværksat noget omkring PR og har 
etableret et trænerteam. For at stabilisere og fastholde medlemmer.  
Vi har forsøgt mentorordning de sidste par år, som vi tænker på at 
videreføre, som modtagelse af nye medlemmer før og efter VM.  
Det er ikke lykkedes at finde en ny formandskandidat til at overtage 
efter Grethe, som pga. uddannelse ikke ønsker at genvælges som 
formand for OK Gorm. Der blev ytret håb om, at der blandt de 
fremmødte var personer, som kunne tænke sig at kandidere til 
formandsposten.  
 
Arrangementsudvalgets beretning, v. Inger.  
Dejligt, at folk tager arbejdsopgaver til sig!  
I 2005 blev Jellingløbet lagt ind under arrangementsudvalget, idet det 
afvikles som et arrangement, med en leder (True) og funktionsledere 
(Henning, Anna Lise og Anna-Grethe).  Den som kunne tænke sig at 
overtage som leder af Jellingløbet i 2007 har chancen for at blive lært 
op ved Jellingløbet 2006.  
 
Og så skal der nedsættes en styregruppe til påskeløb 2010. 
 
Kommunikations- og PR-udvalget, v. Søren. 
Udvalget ønsker mere dynamik på klubbens hjemmeside. Løsningen er 
derfor blevet, at Jørgen Jakobsen fortsætter som teknisk redaktør 
mens Søren har fået adgang til at uploade på hjemmesiden.  
 
Trænings- og ungdomsudvalget, v. Peder. 
Arbejdsfordelingen i træningsudvalget er som følger: 
Asta: De nye børn 
Poul Erik: Mere rutinerede børn 
Anna Grethe: Nye voksne 
Claus: Eliteløberne. 

 



Træningen starter d. 28.3.06 med 13 træningsgange. De første 5 
gange i Jelling Skov, og senere også deltagelse i klubtræninger hos 
SNAB.  
 
Løbene i Engelsholm og Gyttegård vil forhåbentlig blive med mulighed 
for efterfølgende grilning 
 
Skov- og kortudvalget, v. Bent. 
Udvalget har ikke haft nogen formand i år og der har derfor været 
grænser for aktiviteterne.  
 
Til DM-mellem, som vi skal lave i 2009 m. Kolding, bliver Gødding 
Skov, statsskov, åbnet. Denne er ikke god/stor nok. Derfor vil Jørgen 
Overgård tage på Gødding Mølle for at høre, om vi må tegne det til 
Gødding/Gødding Mølle/Engelsholm på ét kort. Så hvis nogen gerne vil 
tegne kort, er der nok at gå i gang med. 
 
Aktivitetsudvalget, v. Grete Buch. 
Hvad gør vi med klubfest, når Hygum forsamlingshus skal sælges? Vi 
har ikke haft stort held med at være her i klubhuset.  
 
Skiafdelingen, v. Trine. 
Som noget nyt udsendes der mailingliste, hvor der gives besked til 
interesserede medlemmer om løjpeforhold. 
Vi kører løjperne op. Da snescooteren ikke virkede trådte flere 
medlemmer til og kørte løjperne op!  
 
Klubhusudvalget, v. KK.  
Efterårsarbejdsdag, 2005: Der kom også nye medlemmer og 
ungdomsmedlemmer, dvs. at vi fik ordnet mere og andet end vi plejer.  
Vi har fået nyt, golfkugleresistent tag, som ikke er helt færdigt endnu. 
Det sidste skal vi selv gøre – under udvalget. Vi venter til det bliver 
lunere i vejret.  
Økonomien vdr. taget kan Bent redegøre for.  
Vi møder megen velvillighed fra kommunen, så det skulle være nu, 
mens vi stadig er Jelling Kommune. Vi ved ikke, hvordan det ser ud i 
den nye storkommune. Og det skulle være, mens vi har 
Skovagerskolen som lejere – som er meget tilfredse med at være her.  
 
Kommentarer eller spørgsmål, ris eller ros… 
Klasssen D150 er afskaffet i stafet. Gorm har i høringsfasen indgivet  
forslag til ændring af dette, idet denne klasse tilgodeså de mindre 
klubber.  Forslaget blev ikke godtaget, og har ikke ændret noget ved 
beslutningen. 
 
”Arbejdsopgaver i Sæsonen”: Får vi dem tilbage og er der opslutning?  
Svar: Sidste år fik vi 25 tilbagemeldinger (nogen er hele familier). 
Sidste år fik vi flere. Den kan udfyldes elektronisk på hjemmesiden, 
hvor den måske bør have en mere central placering. For tiden er der 



fejl på hjemmesiden, så ”arbejdsopgaver i sæsonen” ikke kan åbnes. 
Det skal vi have snakket med Jørgen om.  
 
Vi kan følge skiklubsmedlemmerne via chip til Vasaløbet  hver 5. min.  
 
Til sidst: Ros til Inger for statistikken.  

 
Bent: Mentorordningen.  
Forslag til mentorordning blev gennemgået og diskuteret.  
 
Bents oplæg indeholdt følgende: 
Hvad er en mentor? En mentor er en rådgiver, en vejleder og/eller en 
kontaktperson.  
 
Vi skal forsøge at holde på vores medlemmer og vi skal hele tiden 
være opmærksomme på, at vores medlemmers forventninger 
tilfredsstilles. Vi skal i fremtiden ved enhver udmeldelse have klar 
besked om, hvorfor man stopper. 
 
Vi skal holde på de medlemmer, der gerne vil løbe o-løb, men alligevel 
holder op.  
En mentor kan hjælpe med alle de ting, man skal vide noget om som 
orienteringsløber.  
 
En mentor kan/skal: 
Byde det nye medlem velkommen.  
Fremvise Abrahamsens gård.  
Fortælle, hvem vi er (også organisatorisk). 
Fortælle hvornår og på hvilken måde træningen foregår.  
Fortælle, hvem der er trænere i klubben.  
Fortælle om ”orientering om orientering”.  
Følges med løberen de første mange gange (vigtigt) – afhængig af 

løberens færdigheder og ønsker.  
Sørge for, at det nye medlem kommer med ud til vores træninger i 
andre skove. – Der er behov for hjælp!  
Sørge for, at de nye kommer med til SNABs træninger. – Der er behov 
for mere hjælp.  
Sørge for, at medlemmet kommer med ud til vintertræningsløbene. – 
Der er behov for meget hjælp. Ring f.eks. op og spørg… 
Sørge for, at det nye medlem kommer med ud til åbne løb og hjælp 
derude. - Der er absolut behov for meget hjælp. 
 
Der var positive kommentarer til mentorordningen, og til det at være 
mentor. F.eks. kan man stadig sagtens selv nå at løbe.   

 
Vores medlemstal er nogenlunde stabilt, men der er stadig ingen grund 
til at miste løbere.   
Gorm kan måske tage pusten fra én fordi der er mange aktive på mere 
end løbsfronten. Det virker mere forpligtende, og det kan være 
afskrækkende. Desuden kan det virke kompliceret at komme til løb.  



 
Grethe: I forhold til at komme ud til løb, var det engang et problem, at 
få nye medlemmer ud til andre skove. Men vi var flere end før til løb i 
andre skove sidste år. 60% stigning i åbne løb. Vi har mistet 
medlemmer, men der er fremgang omkring de ting, vi gerne vil. Grethe 
fremhævede vigtigheden af den personlige kontakt, f.eks. i forhold til 
divisionsmatch..  
Voksne har brug for, at blive trukket ud, som det sker med 
ungdomsløberne.  
Det kan være en overraskelse for nogle nye, at f.eks. divisionsmatcher 
også er for ”den almindelige løber”. Man skal ikke kvalificere sig til det.  
Få gerne andre nye til at fortælle om, hvordan det gik da de var med.  
Mailservicen, o-service, er et godt ”spark” til at komme ud til løb.  

 
  

3. Regnskabsaflæggelse og forslag til budget, v. Bent. 

Se vedlagt regnskab.  
Tre regnskaber: O-klubben Gorm, skiklubben Gorm og Abrahamsens 
Gård.  
Vi har ruttet med pengene, da vi tjente 140.000 v. påskeløbet, som 
medlemmerne skulle mærke, at de får igen.  Se bort fra ”periode 12” (Det 
er kun december) 
Vi har en god kommune, hvad angår støtte til idrætten. Og vi får mange 
penge fra musikfestivalen for at stille scene op og gøre rent i byen. Det er 
en vigtig indtægtskilde for Gorm. 500 timer er arbejdsindsatsen for de to 
punkter.  
Diverse udgifter: Cykelløb, vi sponsorerede Henning, som kørte mange 
kilometer… 
Overskud på 16.000  
Giver musikfestivalen underskud, får foreningerne ingen penge. Dette er 
sket en gang, hvor festivalen udstedte et gældsbevis, som blev udbetalt 
det følgende år. 
 
Yderligere bemærkninger/kommentarer: 
Kassereren er ikke i tvivl om, at indtægterne fra Sportens Venner og 
Musikfestivalen fortsætter på trods af kommunesammenlægningen.  
Skiafdelingens medlemsblad kan afbestilles.  
HC sport: Hav kort med fra Bent, for at få 10% rabat. Indkøbsaftner, hvor 
der er 20% 
Pointering: Musikfestivalen er vigtig. Vores børn får betalt startafgift og 
kørsel m.m. Tre dages arbejde giver et uundværligt tilskud til klubbens 
økonomi. Det skal vi holde fast i og prioritere!!! Ikke et tilskud, men penge 
for medlemmernes indsats.  
 
Regnskabet blev taget til efterretning – og godkendt.  
 
4. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag.  
 
5. Valg af ledelse 



Ikke mindst aktivitetsudvalgsformand og formand.  
Stemmesedler uddeles og udfyldes, mens smørrebrødene fortæres.  
 
Ingen formandskandidat! Bestyrelsen må tage stilling til, hvordan man vil 
gribe sagen an.  
Til bestyrelsen blev valgt:  
Pr & kommunikationsudvalget: Astrid Skjoldborg Glans  
Aktivitetsudvalget: Vakant 
Træningsudvalget: Peder Kinch  
Kort- og skovudvalget: Søren Germann for 1 år 
Klubhusudvalget: Karl Kristian Terkelsen & Niels G. Hansen  
 
6. Eventuelt 
Statistikken, v. Inger.  

Statistikken laves på baggrund af løbstilmeldingerne som indhentes fra 
Poul Erik, så løber du andre løb, så sig selv til.  
Mht. gennemsnitstiden på løberne, hvor der er en topti liste: Der er forskel 
på, om man kun løber små, korte og lette løb eller længere og sværere. 
Eller om man løber nat- eller langdistanceløb. Den samlede oversigt giver 
mulighed for at sammenligne sig med dem, der løber samme type løb som 
én selv.  
 
Kommentar: Flot arbejde! 
 
Midgårdsormen og påskeløbene:  
Arrangementsudvalget: I løbet af 2006 skal vi have fundet ud af, hvem der 
skal være med til hvad.  
 
Poul Erik:  
Ungdomsløberne: Tur til venskabsklub i Norge. Kan der gives tilskud? 
Har været i Canada. Veteran VM og World’s Masters Games kombineres 
hvert 4. år. Det er i Sydney i 2009. Lad os tage derned.  
 
Blomster til Grethe for fire år som formand.  

Der var blomster til Grethe for hendes fire år som formand. Grethe har 
bygget videre på tidligere formænds arbejde. Hun er organisatorisk dygtig 
og har arbejdet struktureret og målrettet med at få lavet retningslinier for 
mange områder i OK Gorm. Der lød en appel til udvalgene om at fungere 
så godt som muligt for at kompensere for tabet af formand!  
Da afgående bestyrelsesmedlemmer får en platte med Gorms navn og 
logo modtog Grethe selvfølgelig også en sådan.  
 
Arrangementsudvalget: 
Arrangementsudvalget ville gerne have en tilkendegivelse af, om det er en 
god idé at vi siger ja til at arrangere JFM-stafet i august 2007, sammen 
med Kolding som i samme weekend arrangerer individuelt klassisk, (som 
to adskilte løb)? Vi er blevet spurgt flere gange. Hvis vi siger ja, så laver vi 
stafetten. Flere ting kan vi så deles med Kolding om, f.eks. div. materiale 
og tidtagning.  



Kan vi finde stævneleder? Kan vi finde banelæggere? Begge løb er i 
Stenderup. Kortet er tegnet.  
Kommentar: Husk på, at det kræver medlemsressourcer! Vi skal have 
påskeløb m.m. i 2009 og 2010 
Svar: Arrangementet af dette løb kræver måske ikke mere end et C-løb.  
Vi skal udbyde minimum et C-løb, og skal vi afholde et C-løb, skal vi tegne 
kort.  
Så er dette måske lettere – og vi har stadig et friår i 2008. Det er ikke nok, 
at vi afholder Sprint i 2007.  
Ole og Søren meldte sig som banelæggere og Poul Erik meldte sig som 
stævneleder.  
Bent foreslår, at vi dropper Sprint. Bestyrelsen tager stilling til dette.  
Det endte altså med opbakning til Stenderup-løbet.  
 
Til sidst 
Grethe fremviste navneplaketten til pokalen for oprykning til 2. division. Vi 
mangler bare pokalen, den skal sidde på. Den er ikke kommet endnu.  
 
Tak for god ro og orden! 
 
  
 


