
Generalforsamling tirsdag d. 9/2 2010 kl. 19.00  
30 fremmødte       
  
 
GORM, orienterings- og skiklubGeneralforsamling 
 

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kristian Grøn – der var ingen modforslag. Kristian Grøn 
konstaterer, at varslingen af generalforsamlingens afholdelse var lovlig og generalforsamlingen 
beslutningsdygtig. Alle punkter på dagsordnen er i orden.  

 
2. Beretning ved formand Grethe Buch: 2009 har været præget af opgaver med baggrund i 

beslutninger fra forrige år, 2006-2008. Bl.a. mht. vores arrangementer: Vi har igen 2 
arrangementer/år, inkl. et DM.  
Mht. ungdomsarbejdet, så er dette også en videreførelse af arbejde fra 2007-2008, og måske før. 
Særlig talentudvikling sammen med SNAB og træner uddannelse. Mange har nu taget 
træneruddannelse. Vores målsætning om at have nogen med på uddannelserne hvert år lever vi op 
til. Vi har nu 15 uddannede trænere/instruktører.  
Vi har i år fået foretaget en mønsterklubanalyse. Det, der kom frem var at vi er gode til at tænke 
målrettet, men måske på lidt kort sigt. Vi skal være opmærksomme på, at det også er vigtigt at 
tænke flere år frem i tiden. Vi har tænkt langt frem i kort- og skovudvalget, men vi skal også blive det 
på andre områder. F.eks. mht. arrangementer og ungdomsarbejdet.  
Bestyrelsen har været fuldtallig. Steen valgte undervejs at indgå i Sydkredsens ungdomsudvalget, 
hvorefter Pernille overtog formandsposten i klubbens ungdomsudvalg. Vi har stadig ikke plan-/HR-
funktionen besat. Vi vil gøre en indsats herfor i 2010. Formandskabet i PR-udvalget er nu på valg, og 
vi kan klare os uden på kort sigt, men der skal lyde en opfordring til at melde sig, hvis man er 
interesseret i posten.  
Grethe præsenterede Mønsterklubanalysens resultater med overbliksbillede markeret med røde, 
gule og grønne felter, hvor de røde felter er vores svage punkter. Bl.a. om vi forhører os om 
medlemmernes tilfredshed og hvordan vi evaluerer og anerkender hverdagens arbejde. Desværre 
tæller klubbens kultur ikke meget i analysen (med mindre den er skrevet ned). 
Vi har lavet 4 satsningsområder: Planfunktion, samtaler med trænere, anerkendelse og evaluering af 
opgaver, korttegning. Desuden skal vi arbejde visionært med analysen via undervisning som 
kommer senere. Vi har afholdt møde med SNAB om, hvor vi hver især er stærke og hvor vi kan 
støtte hinanden. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med.  
Vores ansvar udadtil: Asta går ind som sekretær i Sydkredsen fra marts 2010. Søren Germann er 
valgt til kortkonsulent.  
Vintertræning 2010-2011: Vi må finde ny løsning mht. svømmehal.  
 
Anna Grethe: Mht. Mønsterklubanalysen: Hvordan skal klubbens bidrag til lokalsamfundet tolkes. 
Hvad kan det være? Kunne man lave noget ifht. børnene/barn fra asylcentret. Evt. en opgave for 
ungdomsudvalget. og udvalgsformænd. 
 
Arrangementsudvalget v. Inger Jensen: Der er mange, der gør en stor indsats i forbindelse med 
arrangementer. Vores arrangementer giver ofte et godt overskud, hvilket giver os i klubben mange 
goder. Mange tak til alle for den hjælp de yder.  
Vi skal afholde KUM i 2011. Bent gør her et stort arbejde for at få skovtilladelser på plads.  
 
Poul Erik: En rettelse: Søren Germann er banelægger i Gadbjerg. 
 
Ungdomsudvalg v. Pernille Buch: Vi er meget imponerede over sammenholdet i ungdomsgruppen 
som er socialt velfungerende.  
Steen: I samarbejdet med SNAB (TVO) fungerer det også godt, og der vil sandsynligvis komme 
resultater i den nærmeste fremtid.  
 
Kort- og skovudvalg v. Søren Germann: Vi mangler ressourcer på korttegningsområdet. Sørens 
arbejde som kortkonsulent kommer til at trække ressourcer fra klubarbejdet. Et af de største, 
forestående korttegningsprojekter er Gyttegård. Heldigvis kan det gamle kort i høj grad bruges i 
forbindelse med nytegningen. Men vi kommer til at mangle folk til nytegningen. Det er et 



satsningsområde for klubben. Arbejdet er forholdsvis IT-tungt og tager noget tid. Planen er, at Peter 
Lorenzen er ved at lære at rekognoscere og senere rentegne. Det tager lang tid, så vi efterlyser folk 
der er ved at forlade arbejdsmarkedet, men stadig har mange gode år foran sig. Hans Christian 
Ross Hansen skal også oplæres til rekognoscering.  
Poul Erik Buch: Ros til Søren for interesse og kunnen.  
 
PR- og kommunikation v. Astrid Glans: Tak til alle som har bidraget og til Ole som er webmaster. 
Pernille og Helle er gået ind i udvalget og vi glæder os til samarbejdet.  
 
Skiudvalget v. Stig Jensen: Skiudvalget har haft travlt, har man mulighed for at hjælpe må man 
meget gerne melde sig. Mulighed for at få uddannet instruktører i rulleski. Turen til Svarstad har ikke 
helt så god tilslutning, da Vindfjellloppet er flyttet til første weekend i vinterferien. God hjælp til 
løjpeopkøring fra Bent Nielsen. Ole Binder: Ros til skiudvalget for den fine opkøring, som folk 
kommer langvejs fra for at bruge.  
Bent Nielsen: Ros udefra for løjpesporene.  
Søren Germann: Ros for Jellingloppet. Et godt og festligt arrangement med startspor og tidtagning.  
Grethe Buch: Kommunikationen fra udvalget har været rigtig god. Flot at beredskabet har fungeret, 
og at I har kunnet holde det høje niveau.  
 
Aktivitetsudvalget v. Grethe Buch: Sonja trækker et stort læs i JfS Motion, og mener ikke at magte 
dette formandskab også. Udvalget har personer på alle poster og er på den måde taknemligt at 
være formand for. Vi håber at finde en ny formand.  
Nyt i udvalget var 21+ fest med aktivitet om eftermiddagen og efterfølgende fest. Arrangementet er 
endnu ikke evalueret, men indtrykket var, at det var en rigtig god fest.  
 
Træningsudvalget: Da Kristian Øllgaard ikke var til stede blev beretningen taget til efterretning. 
 
Klubhusudvalget v. Erik Jensen: Tak til Niels G. Hansen for sit store arbejde i udvalget. Håber, at 
en ny vil træde ind i udvalget.  
Poul Erik: Har læst alle evalueringsskemaer fra weekendens voksenkursus, og et 
”udviklingsområde” for os er et lærred til en projektor i stueetagen til fremtidige kurser.  
Søren Germann: Jordvarmen var en stor investering, som jeg håber viser sig at være mere rentabel 
end olie.  
Åge Kobberø: Vi skal have et møde med konsulenten som kan fortælle os, hvordan det fungerer 
sammen med solvarmen.  
Bent Nielsen: En stor tak til Niels, der har gjort et kæmpe stykke arbejde på klubhuset, i tre tempi. 
Niels har været en af de bærende kræfter, og har meget stor andel i at det er lykkedes for os at stå 
med et klubhus, bla. har Niels stået for alt murerarbejde.  
 
Ingen bemærkninger til beretninger og fremlæggelser som dermed er godkendt.  
 

3. Regnskabsaflæggelse og forslag til budget v. Peter Føns: Vi har et meget højt serviceniveau: Vi 
skal meget sjældent have tegnebogen op af lommen når vi skal af sted. Bent sørger for at vi har det 
godt i løbet af året.  
Vi har haft et forsigtigt budget. Forsigtigt mht. hvordan vi budgetterede Midgårdsormen m.m. Vi får et 
samlet overskud på 17.000 kr. Bl.a. pga. Jellingløbet og Midgårdsormen. JfS-kontingentet kommer til 
at koste mere.   
 
Gennemgang af regnskab:  
Abrahamsens Gård: Det, der rykker noget er byggeriet. Vi har selv lagt 115.000 i byggeriet – og 
dertil kommer det store arbejde medlemmer har lagt i det. 75.000 er lånt i JfS. Vores ejendom er 
blevet 100.000 mere værd.   
Skiklubben: Overskud på 12.000. Ingen udgifter til vedligehold og indkøb. Lidt større egenbetaling på 
Norgestur, flere med på turen o.a. giver det pæne overskud. 
Orienteringsklubben: Løbsaktivitetsforbedring 2005 – 2009 på planche: Der er flere der løber! 
Tilskud til løbere er steget, særlig ungdomsløberne trækker. Passer godt med klubbens indsats.  
Indtægter: Tilskud og gaver: Tilskud til kurser, 11.500 og 16.000. Sportens Venner har giver os 
29.000 til Halden tur, træneruddannelse m.m.  KOK-Gorm arrangement gav indtægt på 40.000. 



Jellingløbet: Vi køber professionel tidtagning. Udgifter: Hytteleje trækkes ud af startafgifter. TKC er 
droslet lidt ned i forbindelse med at TVO er startet op i Vejle. Lidt færre uddannelsesudgifter. Vi har 
en stor udgift til forbundet. Da vi vidste at vi var sluppet godt fra Jellingløbet, besluttede vi at bruge 
penge på MTR til tidtagning, pc og printer. Budgetteret med –12.000,- og endte på 526,92. 
 
Aktiver: Vi fastholder den forsigtige model ift. hvad vi vurderer Abrahamsens Gård til. Diverse 
tilgodehavender: Hertil hører, skolen bruger huset. JfS skylder os 56.000 på den fælles konto. 
Egenkapital sidste år på 953.867 opskrives i år til 956.254.  
Henrik: Har vi stor medlemstilbagegang?  
Grethe: Mange af de som melder sig ud er folk, der har været passive et stykke tid, eller som prøver 
det og finder ud af, at det ikke er noget for dem.  
Peter Føns: Det er ofte familier, så der kommer og går 3-5 mennesker ad gangen.  
 
Regnskab blev godkendt.  
 
Peter Føns: Uændrede kontingenter i 2010. Vi regner med overskud i orienteringsafdelingen på 
25.000.  
Skiafdelingen budgetteres til at ende med et underskud på 1500 kr.  
Abrahamsens Gård: Budgetterer med overskud på 3500 kr.  
Dvs. samlet er budgettet lagt ud til et overskud på 27000. Bestyrelsens forslag til budget blev 
godkendt. 
 
Peter Føns: Tak til Bent for god overlevering!   
 

4. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.  
 
5. Valg af ledelse iht. § 5. 

 
På valg:  
Formand: Grethe Buch modtager genvalg. Grethe Buch genvalgt.  
 
Kommunikations- og PR-udvalg: Astrid Glans modtager ikke genvalg.  
Grethe Buch: Vi har en plan B, hvis udvalget skal køre uden formand. Helle Lillelund har sagt ja til at 
indgå som referent i bestyrelsen. Pernille er kontaktperson til bestyrelsen.   
 
Ungdomsudvalg: Steen Holmegaard  modtager ikke genvalg. Pernille enstemmigt valgt.   
 
Planfunktion: Vakant Grethe Buch: Vi arbejder med det som satsningsområde.  
 
Valg af klubhusudvalg iht. § 7A. Karl Kristian Terkelsen modtager genvalg. Karl Kristian genvalgt.  
Niels G. Hansen modtager ikke genvalg. Åge Kobberø indtræder i stedet.   

6. Debat 
Bestyrelsens punkter til debat: 
1. Samtaler med trænere, 2. planfunktion, 3. anerkendelse og evaluering af opgaver, 4. korttegning.  
 
Årlige samtaler med trænere 
Grethe Buch: Årlige samtaler for trænere i OK Gorm udspringer af mønsterklubanalysen. Udkastet 
udspringer af noget, vi har arbejdet med de sidste år: Ungdomsprojektet. Vores politik er at tilbyde 
alle medlemmer o-teknisk træning april – oktober. Den o-tekniske træning gradueres i forhold til. 
aldersklasser og kundskabsniveau. Aldersklassen 17-20 år falder nemt væk fra sporten. Evt. kan 
mere ansvar, f.eks. som træner, være med til at fastholde. Vi har meget fokus på, at finde folk til at 
blive trænere. Det nye i arbejdet med trænerne er, at vi gerne vil gennemføre systematiserede 
samtaler med trænerne for at få dem anerkendt i forholdt til det arbejde de gør. Desuden kan de 
sagtens ligge inde med gode idéer, som vi bør tage hånd om. Formål, struktur og indhold af 
samtalerne blev gennemgået.  
Peter Føns: Meget af dette har foregået uformelt. Hvordan har medlemmerne det med, at det 
kommer til at foregå mere formelt.  
Ole Binder: Det minder om medarbejderudviklingssamtaler på arbejdet – forhåbentlig bliver dette 



bedre.  
Steen Holmegård: Det lægger op til en dialog mellem træner og klubben. Evt. mht. 
videreuddannelse. 
Anna Grethe: Det uformelle fungerede godt. Men måske er der andre, der kommer til orde, når det 
bliver formelt.  
Grethe Buch: Fordelen kan være, at den enkelte forbereder sig til samtalen. Man kan desuden få 
afklaret, hvor stor indsats den enkelte kan lægge i den nærmeste fremtid.  
Inger Jensen: I mønsterklub analysen lå ”klubbens kultur” ikke højt. Tingene skulle skrives ned og 
beskrives hvis vi ville score højt.  
Grethe Buch: Vores udspil er, at det er formanden der gennemfører samtalen så vi finder et koncept. 
Når der kommer nye i udvalg m.m. skal tingene være skrevet ned, så det kan videregives.   
Asta Terkelsen: Det skal ikke gøres for at score højt. ¨ 
 
Det var i orden, at OK Gorm indfører samtalerne som et forsøg.  
 
Opgaver for planfunktion:  
Grethe Buch: Gennemgang af oversigt over opgaver. Vi har aldrig været på forkant med at finde ud 
af, hvad vores medlemmer vil og kan. Det vil vi forsøge at gennemføre nu med spørgeskemaet – og 
så satser vi på at finde en person til planfunktionen.  
 
Overlevering og evaluering: 
Peter Føns: Vi har beskrivelser af meget, men det er vigtigt at vi har tingene godt beskrevet så det 
kan overleveres. Vigtigt, at evaluere, skrive ned og give feedback når man er færdig med en opgave. 
Herved vil det også blive nemmere at få folk til at sige ja.  
 
Korttegning: 
Forskellige måder at skabe opmærksomhed omkring korttegningen. Evt. kan en føl-ordning være et 
godt redskab, for ikke at komme ud i noget man ikke kan håndtere. Forslag er velkomne.  
Poul Erik Buch: Kan det være en idé at introducere de store drenge til det?  
Søren Germann: Kræver et andet gemyt end unge mennesker typisk er i besiddelse af. 
Anna Grethe: Kan det være en idé at tage det med til træning? En enkelt aften.  
Søren Germann: Det kan evt. bruges som moment i o-teknisk træning.  
Ole Binder: Kan det bruges som del af et voksenkursus.  
Grethe Buch: Folk skal fanges forskelligt. En god idé at præsentere det på forskellige måder. 
Søren Germann: Den skjulte dagsorden kan godt være, at skaffe korttegnere, men også godt at 
udbrede kendskabet til korttegningen generelt.  
Pernille Buch: Bliver man præsenteret for det på f.eks. et voksenkursus ved man bedre hvad man 
melder sig til.   

 
7. Eventuelt:  

Inger Jensen: Klubturen til sommer. Vi vil foreslå at det bliver en tur til JWOC (Junior VM) i 
Nordjylland, 3./4. – 10. juli (dvs. vi løber publikumsløb). Bente Hagelskær har startet det op og har 
bestilt hytter på Svinkløv Camping. Der kommer nærmere indbydelse. Klubben giver tilskud. Prisen 
for alle løb samlet er 500,-. Ungdomsløbere løber til halv pris og får gratis overnatning og transport. 
 
Grethe Buch: I mønsterklubanalysen var ”Hjælpere” en lille gruppe. Det er det ikke i OK Gorm. Det 
er rigtig mange mennesker der gør en stor indsats. En stor tak til alle der yder en indsats. Der er 
generalforsamling i JfS d. 10. marts. Priser uddeles kl. 17.15. Mød gerne op! Vi vil desuden gerne 
opfordre til, at man tager med til Sportens Venners generalforsamling, da vi får store tilskud fra dem.  
 
Grethe Buch afsluttede generalforsamlingen med en særlig tak til Steen Holmegaard og Astrid Glans 
for deres arbejde i bestyrelsen, til Sonja for arbejdet som formand for aktivitetsudvalget, og ikke 
mindst til Niels G. Hansen for det kæmpe arbejde han har lagt i klubhusudvalget. 
 
Tak til Kristian Grøn for arbejdet som dirigent.   

 
 


