
Generalforsamling, OK Gorm 2008  

Antal fremmødte: 31 

 

Velkomst ved formanden.  

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen pegede på Kristian Grøn, som valgtes som dirigent.  

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

og dermed beslutningsdygtig. 

Dagsorden gennemgået og godkendt. Ingen indkomne forslag. 

Den skriftlige beretning er udsendt medio januar på hjemmesiden. 

 

2. Beretning ved formand og udvalgsformænd. 

Beretning ikke udsendt i papirformat grundet ressourcer. Ligger på hjemmesiden og i trykt 

eksemplar på bordene.  

Formanden: 

2007: Vi vandt 3. division – nu gælder det 2. division. Sejren skyldes bredde og ungdom. 

Vi søger turarrangør/tovholder på overnatning m.v. 

Forklaring af vedtægtsændring: Stor ungdomsafdeling kræver egen afdeling, derfor opsplittelse af 

ungdoms- og træningsudvalget i to udvalg, hhv. trænings- og ungdomsudvalg. 

Ift. Musikfestivalen skal vi finde ud af, om vi har ressourcer til oprydning, når mandagen efter ikke 

er en helligdag. 

Ungdoms- og træningsudvalget: 

Ungdomsområdet er inde i en stor udvikling og vil fylde meget den næste tid. Projekt gennemgås 

senere. Steen fortalte om ungdomsgruppens arrangementer de sidste måneder og om at trække på de 

ressourcer der er i klubben.  

Træningsudvalget har afholdt banelæggerkursus, som var vellykket. 

Arrangementsudvalget: 

Påpeger, at spørgeskemaet er vigtigt for klubben.  

Jellingløbet blev et godt arrangement & Søren Grøn fortsætter som leder. 

Påskeløb 2010: Grethe Buch og KK indgår i styregruppen Kolding og Gorm. 

Klubmesterskab Nat, onsdag d. 5. marts. Indbydelse ligger på hjemmesiden. Silkeborg Østerskov. 

Statistikkerne er ikke færdige endnu i år, men de kommer.  

Kort- og skovudvalget: 

Kurver demonstreres senere. 

Skiudvalget: 
15-17 stykker med på Lardalturen.  

Aktivitetsudvalget: 

Ingen yderligere kommentarer til beretningen. 

Medbragt oversigt over madlavningen i forårssæsonen. 

PR- og kommunikation: 

Nyt fra udvalgene: Ingen fastsatte datoer i 2008 – det er op til udvalgsformændene. Derefter 

evaluerer vi ordningen. 

Klubhusudvalget: 

Tre ansøgninger sendt, om midler og byggetilladelse: 80.000 kr. bevilliget fra Bygge- og 

anlægsfonden. Sparekassen har møde senere. Kommunen har standardventetid på 12 uger på 

byggetilladelse, men uge 8 anslås som svartidspunkt. Derefter holder udvalget møde igen. 



Sikkerhedskrav til bygningen gennemgået – alt inklusive 240.000 kroner. Også mht. isoleringen vil 

vi være ”grønne”. Eget bidrag er medlemmernes arbejde, som er sat til 290.000 kr.  

Overetage på fælleshuset er første projekt. Vi er medlem af Grønt Forum, det giver incitament til at 

skifte fyring fra olie til sojaolie. Derefter lægges Greenkeeperrummet sammen med fællesrummet i 

hovedbygningen.  

   

Uddybende og opklarende spørgsmål til beretningen: 

Spm.: Hvad er Grønt Forum og hvad betyder det for f.eks. arrangementer.  

Svar: Primært vedr. klubhuset. Stævner, f.eks. rengøringsmidler, kiosk etc.  

Vi følger anbefalinger givet fra Grønt Forum, f.eks. sparepærer, rengøringsmidler etc. Mht. 

transport forsøger vi at køre i så få biler som muligt.  

 

Alle beretninger blev godkendt. 

 

3. Regnskabsaflæggelse og forslag til budget. 

Regnskabet blev gennemgået.  

Musikfestivalen og Sportens Venner har givet gode beløb! 

I år skal oprydningen efter festivalen diskuteres, da mandagen er en almindelig hverdag.  

Klubben yder ca. 43.000 kr. til kørsel og startafgifter, hvilket ca. svarer til hvad vi får fra 

Musikfestivalen. Dvs. uden festivalen kunne det ikke lade sig gøre.  

Lokaleudligning, princippet blev gennemgået. 2007 er sidste år det gælder. 

Årsrapport: OK Gorm, underskud på 17.000 kr. mod budgetteret 10.000 kr. 

Årsrapport: Skiklubben, underskud på godt 3.000 kr. kunne se anderledes positivt ud, hvis pengene 

fra Musikfestivalen også fordeltes ud på Skiklubben i regnskabet.  

Årsrapport: Abrahamsens Gård. Udgifter ifbm. at være offentligt tilgængelige. Kommunen giver 

derfor lokalerefusion, 24 %.  

50.000 i overskud svarer til opskrivningen af ejendommen. Ellers går regnskabet i 0. 

Alle regnskaber tilsammen giver et underskud på 20.000 kr. 

Dette er trukket på vores ”konto” hos JfS – derefter er vores beholdning på knap 100.000 kr. 

 

Spm.: Skal vi beholde telefonen? 

Svar: Det kan overvejes.  

 

DOF vil gerne forbedre medlemsbladet. DOFs afgiftspolitik gennemgået.  

215,- pr senior pr. sæson.  

DOF ville gerne pristalsregulere kontingentet. Afgifterne reguleres, så klubkontingent hæves fra 

600 til 1.000, seniorer hæves til 235,-.  

 

Spm.: Hvad går pengene til? 

Svar: Disse penge går til forbundsbladet.  

 

Økonomiske ændringer 2008: 

Orienteringskontingentet stiger m. 10% 

Vi giver ikke mere tilskud til Superløb 

Seniorer betaler fremtidigt 15,00 for tirsdagsmad. 

 

Vi opererer med et budgetteret underskud på 30.000 for 2008 også.  

 



Det indskærpes, at det er vigtigt, at medlemmerne hjælper til v. Musikfestivalen og Sportens 

Venner.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Budget: 

Budgettet blev fremlagt.  

Underskud for OK Gorm på 27.000 

Underskud for Skiklubben på 5.000, da klubben betaler startafgifter på stævner i udlandet (samme 

vilkår som for orienteringsløbere).  

 

4. Indkomne forslag. 

a. Fra forsamlingen. 

Ingen indkomne forslag fra forsamlingen. 

b. Fra bestyrelsen: vedtægtsændring § 5. 

Vedtægtsændring gennemgået:  

1. Ungdoms- og træningsudvalget deles, så ungdomsudvalget er del af ledelsen og træningsudvalget 

et ad hoc udvalg under bestyrelsen. 

Aktivitetsudvalget har fungeret som ad hoc-udvalg og vil gerne fortsætte som sådan.  

2. Overvejelser ift. en planfunktion, gennemgang af vedkommendes ansvarsopgaver: 

Mentoransvarlig 

Strategi ift. oplæringsbehov i samarbejde med udvalgsformænd 

Spørgeskemaer, tilretning, information m.m.  

Oplæringsplaner, aftale opgaver m. d. enkelte medlem, opdateret på oplærings-/kursusmuligheder, 

planlægning af interne kurser. 

 

Gennemgang af ledelsens sammensætning efter forslag til ændringer.  

 

Vedtægtsændringerne godkendt. 

 

5. Valg af ledelse iht. § 5. 

På valg: 

 Formand: Grethe Buch  modtager genvalg GENVALGT 

 Kommunikations- og PR-udvalg:  

Astrid Glans   modtager genvalg GENVALGT  

 Ungdomsudvalg,  

Steen Holmegaard,   VALGT. 

 Planfunktion: Ingen forslået 

 

Valg af klubhusudvalg iht. § 7A. 

 Karl Kristian Terkelsen  modtager genvalg GENVALGT 

 Niels G. Hansen  modtager genvalg GENVALGT 

  

6. Eventuelt 

Søren Grøn om Jellingløbet. Vi skal gerne runde 850 løbere i år.  

Klubben skal hjælpe med navne på fodboldtrænere i Jelling, for at lokke holdene til. Inkl. billede. 

De røde pølser er aflyst i år til fordel for sund mad. 

Ruten ændres, så vi ikke skal gennem skolegården.  

 



Brian Skinnerup, uddannet idrætsmassør, forslag om massage i fbm. træning. Videreuddanner sig 

indenfor idrætsskader. 

 

Oplysningsmateriale om idrætsskader og smertestillende medicin. 

 

En stor tak for alt det frivillige arbejde gjort i klubben! En særlig tak til Asta som har ”orlov” som 

træner for de yngste, og til afgående bestyrelsesmedlem Peder Kinch for arbejdsindsatsen i trænings- 

og ungdomsudvalget.  

  

 

7. Debat 

Bestyrelsens punkter til debat: 

 Præsentation af projekt vedr. OK Gorms satsning på ungdomsområdet 

Arrangement med Jesper Lysgaard og cafédebat.  

Herudfra udarbejdedes en konkret projektbeskrivelse, gennemgået. 

2-årigt projekt med midtvejs (31.12.08) og slutevaluering (31.12.09) 

Succeskriterier: nettotilgang på 6 ungdomsløbere/år + aktivitetsstigning. 

Uddannelse af instruktører og trænere. 

Indsatsområder: Miljø, rekruttering, aktiviteter og forældresamarbejde. 

Forældresamarbejde har endnu ikke været formaliseret – indholdet kan læses ud fra 

beskrivelsen. 

Vi ansøger DIF om midler til matriel: 10 GPS, projekter, kompasser, emitbrikker, Haldentur 

og natløbslamper. 

Rekruttering: Vi beder ungdomsløberne om at tage en kammerat med til en intro, én gang 

pr. sæson. Vores ungdomsløbere kan selv se, hvem der vil passe. 

Mål: Den klub i Jylland der har den største og bedste ungdomsafdeling. 

 Præsentation af GPS, Google Earth og o-kort til analyse af løb. 

Kurver  

 Præsentation af hjemmeside 

Ganske kort pga. manglende netadgang.  

Siden kan ses på www.droemme.dk indtil designet flyttes til www.gorm-jelling.dk.  

 

Tak for god ro og orden! 

 

 

http://www.droemme.dk/
http://www.gorm-jelling.dk/

