
GORM, orienterings- og skiklub 
Generalforsamling 

 
Tirsdag d. 6.2.07 kl. 19.30 i Abrahamsens Gård 

 
30 fremmødte.  
Bent Nielsen bød velkommen med opfordring til netop at deltage i klubbens 
årlige generalforsamling.  
Derefter ”Jylland Mellem Tvende Have”. 
 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Christian Grøn Jensen. Forslag vedtaget. 
Christian Grøn takkede for valget.  
Generalforsamlingen var lovlig varslet - 3 uger før i lokalavisen, 
vedtægterne siger 2 uger før - og dermed beslutningsdygtig. 

 
2. Beretning ved udvalgsformænd samt medlem af bestyrelsen. 

Uddybende og opklarende spørgsmål til beretningen. 
Den skriftlige beretning er udsendt medio januar. 

Inge Jensen, i formandens sted/på bestyrelsens vegne, 
mødeleder/dagsorden ved møder. Tak fra bestyrelsen til Bent for sit 
store arbejde! Mange ting fungerer godt i klubben. Tilføjelser til 
beretning: Vi har afholdt c-løb, fået nyt tag og deltaget i 
musikfestivalen. Vi kan være stolte af klubben, i det alle gør noget for 
at klubben kan fungere. Vi har dog ikke tænkt et år frem mht. klubtur og 
overnatning i denne forbindelse. Superløb har været gavnligt for 
deltagerantal. 
Det er positivt, at der møder så mange op til vores arrangementer. 
Kravene til arrangørerne bliver dermed større.  
Klubben er i fremgang.   
 
Bent Nielsen: Børneattester – det er ikke til debat. Lovebestemt pr. 1/7-
2005. Der indhentes attester på trænere, instruktører og ledere, der har 
kontakt med børn under 15 som fast funktion. Der skal gives samtykke 
til indhentning af attesten. Gælder ikke ”kortvarigt” hjælperarbejde. 
Desuden gælder lærerparagraffen, dvs. er man træner, må man ikke 
ikke have et forhold til én under 18 i samme klub.  
Bestyrelsen har besluttet at indhente attester hvert år for alle trænere 
der har med børn under 15 at gøre.  
Der indhentes børneattester for alle ledere, hjælpere på lejre, der har 
en varighed udover 3 dage.  
Vi forpligter os til at overholde DOF’s overordnede trivselspolitik, der 
gælder for udøvere under 18 år og DOFs samværsregler.  
Både JfS og DOF har haft sådanne sager, derfor må vi signalere vores 
holdning. 
Tiltaget fik ros. 
Indhentning af attesten vil tage 7-10 dage, hvilket vi skal være 
opmærksomme på.  



Desuden i forhold til emnet blufærdighed: Opmærksomhed på, hvordan 
vi er på stævnepladsen og ifbm. omklædning. Man kunne bruge en 
klubaften på at snakke om, hvordan vi optræder. Formalia er hurtigt på 
plads. Giv hinanden lov til at give en påmindelse. Vigtigt at kunne 
snakke om det.  
 
GORM arrangerer kredsmesterskab i marts. Vi har vedtaget, at ingen 
GORM-løber kan blive kredsmester i Jelling Skov. Vi kender skoven for 
godt.  
D. 28. marts er der klubmesterskab nat i Århus. Træningen starter 
tidligere i år, med natløbstræning.  
 
Peder Kinch, ungdoms- og træningsudvalget:  
TKC, Talent KraftCenter. Vi har valgt at lave et tilbud til et udvalg af 
ungdomsløberne, der har lyst og evner. 
Norgesturen, styrkelse af ungdomsgruppen. Næste efterår er booket 
ind i Halden, som har klubhus vi kan bo i. Det bliver dermed billigere. 
Voksne må også gerne tage med. Det må gerne blive en fast tradition.  
Vi havde håbet at udnytte vores samarbejde med Lardal o-lag, men her 
er elgjagt i efterårsferien.  
Mht. venskabsbyer, så har Vejle Molde (NO) og Borås (SE) og Mikkeli 
(FI) og Slesvig (DE). Borås kan være interessant for os. Disse byer 
afholder på skift en ungdomslejr, hvor idrætsgrene veksler.  
 
Inger Jensen, Arrangementsudvalget: 
Udvalget er blevet velfungerende. Søren Grøn har overtaget Trues 
plads som stævneleder for Jellingløbet.  
Til næste år: C-løb i Jelling Skov i 2008,  
Vi skal finde folk til styregruppen til Påskeløb 2010. 
Statistik er medbragt.  
 
Trine har meldt afbud. Derfor intet indlæg fra skiklubben. 
 
Søren Germann, kort- og skovudvalget: 
Mundtligt tilsagn fra skovridderen i Gødding Skov om at vi må tegne 
kort over skoven og arrangere aftalte løb derude, men vi ved ikke, om 
b-skov status ophæves (beskyttet skov uden arrangementer). 
Korttegning iværksættes snarest og korttegnerteamet er forholdsvis 
lille. Andre korttegningsopgaver må gøres af nye korttegnere.  
 
Birgit Therkildsen, aktivitetsudvalget:  
Hvervekampagne til tirsdagsmad! Hvis man vil nyde, må man også 
nyde.  
 
Astrid Glans, PR- og kommunikationsudvalget: 
Gennemgang af årets aktiviteter. I 2007 vil vi annoncere almindeligt til 
træningsstart, da vores mentorordning skal kunne bære. Desuden vil 
der i 2007 sandsynligvis komme en ungdomsafdeling på hjemmesiden, 
og kortbordet opstillet udenfor Abrahamsens Gård vil få en planche om 



gården og dens historie. Desuden bringes en efterlysning af nogen, der 
kunne tænke sig at vedligeholde klubbens scrapbog.  
 
Karl Kristian Terkelsen, klubhusudvalget:  
Vi har afholdt vores klubhusdage. Det er snart 10 år siden stedet blev 
indviet. Vores rammer er dog ved at være for små. De to stuer nede 
kunne udvides med kontoret.  
Skal 10-års jubilæet fejres?  
 
Beretninger og fremlæggelser er taget til efterretning.    
 

3. Regnskabsaflæggelse og forslag til budget 2007  

Et regnskab for orienteringsklubben Gorm, ét for skiklubben Gorm og 
ét for Abrahamsens Gård.  
Større kontingentindtægter pga. flere medlemmer.  
Vi ændrer ikke kontingentets størrelse i 2007.  
Vores service for ungdomsløberne koster os p.t. 18.000 kr om året, 
men det ser ud som om deres aktivitet stiger og dermed udgifterne.  
Norgesturen har kostet klubben 7.304 kr. Sportens Venner bidrog med 
5.000 kr og ungdomsløbernes egenbetaling 7.000 kr.  
Aktivitetstilskud fra kommunen hedder i Ny Vejle kommune 
medlemstilskud, dvs. et beløb pr. medlem. For GORM betyder dette 
12.000 kr mindre i tilskud om året. 
13.500 i tilskud fra Sportens Venner i 2006. 2.000 kr fra DOF til 
breddesatsning.  
Klubtøj, 200 kr pr bluse fra Musikfestivalen, 12.400 kr i alt. Aftalen står 
ved magt, hvis vi skal have suppleret. Vi har købt 30 sæt, som klubben 
stiller til rådighed for ungdomsløbere.  
Vi tjente 10.800 kr på C-løb i Tykhøjet.  
Jellingløbet, 6.500 kr 
Musikfestival, vi får 40.000 kr. Vi køber Thomas Jensen fri i to dage.  
Vi giver Eva Abrahamsen en gave/mindst en blomst hvert år til jul. Bent 
indskærper, at GORM skal huske på hende.  
TKC, klubben betaler 1.000 kr for Christian + samkørsel. 
Vi får 80% tilskud til kurser i Ny Vejle.  
Vi har købt en ”storskærm” og et VIP-telt fra WOC. 
Underskud på 22.881 kr mod budgetteret underskud på 22.000 kr 
 
Skiafdelingens økonomi gennemgået.  
Bent: budgetresultat mod budgetteret resultat.  
 
Abrahamsens Gård: 
Udleje af Abrahamsens Gård samt Jelling Musikfestival er meget 
vigtige indtægtskilder for GORM.  
Lejemålet vil sandsynligvis fortsætte i Ny Vejle kommune.  
Overskud på 11.000 kr mod budgetteret underskud på 50.000     
 
Status, oversigt over Aktiver og Passiver gennemgået.     
 
Budgetterne gennemgået: 



Orienteringsklubben: 
Vi regner med at lave 16.000 kr på arrangementer og 6.000 kr på 
Jellingløbet. Vi regner med at tjene 35.000 på Musikfestivalen.  
Vi køber 25 nye emitbrikker.  
Underskud på 10.000 kr i orienteringsklubben.  
 
Skiklubben: 
Budgettet ender på 0 
 
Abrahamsens Gård: 
Her balancerer regnskabet også, når vi har som udgangspunkt, at vi får 
underskuddet dækket.  

 
4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 
 

5. Valg af ledelse iht. §5 
 
På valg: 
Kasserer Bent Nielsen, modtager genvalg 
Arrangementsudvalg Inger Jensen, modtager genvalg 
Kort- og skovudvalg Søren Germann, modtager genvalg 

Alle 3 genvalgt. 
Ski- og motionsudvalg Trine Dam Larsen, modtager ikke genvalg 

Stig Jensen valgt som ny formand- slettes? Eller for ski- og 
motionsafd..  
Udenfor tur:  
Formand 

Grethe Buch valgt (for fuld kraft fra sommer, for nedsat kraft i løbet af 
foråret) 
 
Birgit Therkilsen fortsætter som formand for aktivitetsudvalget, dog ikke 
som medlem af bestyrelsen.  
 
Valg af klubhusudvalg iht. §7A: 
Erik Jensen, modtager genvalg 

Erik Jensen genvalgt.  
 

6. Debat: 
Klubture i 2007  

Skal der arrangeres klubture, i forbindelse med Påskeløbene eller 
andre løb?  
Vi skal tænke på 2008 nu, vi er for sent ude til 2007.  
Vi savner måske én i klubben som kan tage sig af lige præcis dette!  
Hvilken type løb og hvorhenne?  
Er påskeløbene velegnede eller ikke, er det måske divisionsmatch vi 
skal til.  
Skal vi til udlandet, f.eks. Sørlandsgaloppen.  
  
Gorm-nyt 



Arkivpunkt på hjemmesiden.  
Hjemmesiden får et punkt med Nyt fra Udvalgene.  
De som ikke har mail/Internet vil kunne få tilsendt relevant materiale, 
evt. mentoren. 
 
Evt. afholdelse af Junior VM i Sydkredsen 

Aalborg har fået stævnet. Hvis det bliver aktuelt for os, bliver det i 
2011. 
 
Børneattester for ungdomstrænere 

Se ovenfor.  
 

7. Eventuelt 
JFM-stafet i august: Niels G. Hansen efterlyser hjælpere til starten.  
Asta opfordrer til at man melder sig som hjælper til Musikfestivalen.  
Husk at aflevere skemaet med arbejdsopgaver! 
P.E. Gennemgang af nye løbsbetegnelser.  
P.E. Kommunemesterskab med SNAB i Engelsholm og Gyttegård 
samt et par af SNABs skove. Til tirsdagstræning.   

 
Vi afsluttede med aftensangen ”I skovens dybe stille ro.”  
 
Tak for god ro og orden! 


