
Generalforsamling, OK Gorm d. 3/2 2009  

Antal fremmødte: 25 

 

Velkomst ved formanden.  

 

 

1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslog Kristian Grøn. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

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. 

Kristian Grøn fortalte, at formand Grethe Buch ugen før generalforsamlingen havde modtaget 

Sydkredsens æresmedalje. 

 

2. Beretning ved formand og udvalgsformænd. 

 Formandens beretning: 

Klubben har haft stærk medlemsfremgang indenfor orientering, særlig børn/familier.  

Vi har haft stort fokus på ungdomsløberne.  

Vi vandt 2. division i 2008, men kom dog ikke op i 1. division. Det er så målet for 2009.  

Klubaftener i vinter om udvalgenes arbejde var desværre ingen succes. Derfor blev den 

sidste klubaften i rækken aflyst. Sørens indlæg om korttegning vil dog blive indlagt i en 

træningsaften i forårssæsonen.  

O-service nyhedsbrevet er lukket ned, derfor bruger vi midlertidigt hjemmesidens ”obs”-felt. 

Spørgeskemaer bliver delt rundt i pausen. 

Poul Erik: Uddybende omkring Ny-Vejle Cup: Nye regler, nu gælder det primært om at 

være mange. 

 Træningsudvalget:  

Træningudvalget skal have ros. Træning som man ikke ser magen til andre steder.  

I år vil der blive fokuseret på støtte til voksne løbere. Vi har samarbejde om ungdomsløbere 

med SNAB med torsdagstræning. I år vil vi selvfølgelig have fokus på de nye, men også de 

voksne som er kommet godt i gang, men som måske trænger til at hjælpes lidt videre.  

 Ungdomsudvalget: 

Mht. ungdomsprojektet, som skulle tiltrække og fastholde ungdomsløbere: Vi har bl.a. 

fokuseret på et godt træningsmiljø og spændende træning. Både seniorer og ungdomsløbere 

er på trænerkurser. Vi har mange som gerne vil uddanne sig til trænere. Samarbejde med 

SNAB giver special træning til 13-19-årige. 

Poul Erik: Halden-turen er med til at fastholde ungdomsløberne.  

 Arrangementsudvalget: 

Jellingløbet er kommet godt i gang efter et par magre år. 

Tak for hjælpen til alle medlemmer som har deltaget i arrangementet af vores åbne løb. 

 PR- og kommunikation.  

Tak til Ole Binder for hjælp. Ny struktur på hjemmesiden er nu implementeret. Klubbens 

kamera blev overleveret til Astrid Glans, hvor det nu kan afhentes, hvis man vil tage det 

med til løb. Fotografering bør uddelegeres til hvert løb ligesom skrivningen er. Udvalget 

udsender retningslinier for fotos til hjemmesiden. Fotoarkiv opretholdes af de billeder der 

har været på hjemmesiden. 

 



 Kort- og skovudvalget 

På www.germann.sprog.dk/gormkort.asp ligger kan Gorms kort findes i nyeste version. 

Læsning kræver O-cad el. Condes.  

Klubben trænger til rentegnere. Hvordan finder vi dem?  

 Skiudvalget: 

Det er gået ligesom det sidste mange år… Skiføre er vores store mangel. Svarstad-tur blev 

lidt forkortet, da færgen ikke sejlede. 8 stk. deltog i Wasaloppet. Nyt løjpekort er lavet.  

Grethe: Flot artikel i Vejle Amts Folkeblad.  

Ros for informationsniveauet i udvalget.  

Nye medlemmer er kommet til pga. miljøet i skiklubben.  

 Klubhusudvalget.  

Meget optaget af det nye lokale over madpakkerummet. Nu skal muren i stuen i stuehuset 

væltes, så vi får udvidet stuen, så vi kan sidde ca. 70 til spisning. Oliefyret skulle skiftes ud 

med bio-brændsel, men dette er vi nu blevet frarådet. I stedet har vi valgt at etablere 

jordvarme. Skal graves ned på golfbanen. Dette område er for en ordens skyld tinglyst og 

dette skal op på golfklubbens generalforsamling d. 18.2.09. Årlig udgift er en halvering ift. 

olieopvarmning.  

 Kassereren – findes under regnskabet. 

Beretningerne blev taget til efterretning. 

 

3..  Regnskabsaflæggelse og forslag til budget 

Oversigt over, hvor vi får pengene fra: Kontingent er ca. 55.000/år. Vi har fået 327.000 udefra.  

Vores gode samarbejdspartnere er: Sportens Venner, Jelling Sparekasses Fond, Vejle 

Kommune, Jelling Musikfestival (ekstra 25 % i 2008), Den Jyske Sparekasse, og dertil tilskud 

fra Lokale og Anlægsfonden. Dertil kommer sponsortilskud til Jellingløbet.  

Regnskabet for 2008: 

Vi er en del af JfS og fører regnskab efter deres principper.    

Regnskabet for orienteringsklubben, skiklubben og Abrahamsens Gård blev gennemgået. 

Telefon i klubhuset blev diskuteret, skal man evt. skifte til anden type abonnement.  

Diskussion om aflønning af trænere via højere kontingent, for og i mod. Formanden: Vores 

trænerpolitik med en cheftræner og mange trænere gør ikke aflønning af trænere til en 

mulighed. Dertil kan man indvende, at der også er mange andre i klubben, der yder en stor 

indsats, og de burde vel så også aflønnes.  

 

4.   Indkomne forslag.  

      Ingen indkomne forslag.  

 

5.   Valg af ledelse. 

      Kasserer: Peter Føns Knudsen nyvælges  

      Arr. udv.: Inger Jensen genvælges 

      Kort- og skovudvalg: Søren Germann genvælges 

      Ski- og motionsudvalget: Stig Jensen genvælges 

      Planfunktionen er fortsat vakant.  

      Klubhusudvalget: Erik Jensen genvælges. 

 

6.  Eventuelt 

     Grethe: En stor tak for alt det frivillige arbejde gjort i klubben! En særlig tak til Birgit   

     Therkildsen (fraværende) for hendes arbejde i aktivitetsudvalget.  

http://www.germann.sprog.dk/gormkort.asp


     Tak  - og stående applaus - til Bent Nielsen for hans store arbejde som kasserer.  

 

 

7.  Debat 

Orientering om arrangementer 2009-10. 

Alle funktionsledere til DM mellem & Midgårdsormen er fundet. D. 22. april laver vi fælles 

trænings- og informationsaften i Vingsted. Både info om DM/Midg.Orm og Påskeløb 2010.  

Har vi kræfter til at afholde et åbent løb i august efter påskeløb i 2010? Her blev ikke besluttet 

noget.  

Påskeløb 2010, alle tre distancer afholdes forhåbentlig i Frederikshåb.   

 

Orientering om klubtur til O-Ringen 2009: 

Vi har bestilt indkvartering til 30 i militært ”logementsboende”, tæt på løbet. Eksjö i Småland. 

Lørdag d. 18.7. første etape. Søndag – fredag, onsdag hviledag. Tilmelding til Poul Erik på mail 

inden 25.2.09.  

 

 

Tak for god ro og orden! 

 


