
Referat fra generalforsamling i orienterings og skiklub tirsdag den 8. 
februar 2011 kl. 19 i Abrahamsens Gård. 
 
Deltagerantal : 27 
 
Velkomst ved formanden og sangen : Blæsten går frisk over Limfjordens vande....    jævnfør nattens blæst. 
 
ad 1.  Bent Nielsen blev valgt til dirigent. Bent Nielsen konstaterede at 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. 

 
ad 2. Den skriftlige beretning er udsendt medio januar på hjemmesiden. 
 Formanden Grethe Buch fremhævede: 
  Lederudviklingen 
 Implementering af politikker 
 Ny uddannede trænere Cecilie og Jørgen 
 Udløsning af midler fra DOF til udviklingsarbejde 
 Pokalen for mesterskabet af 1. division blev beundret. 
 Der var ingen spørgsmål til formanden. 
 
 Arrangementsudvalget ved Inger Jensen fremhævede: 
 Løbs statistikken er ikke udarbejdet endnu, idet der er tekniske problemer. Der bliver spurgt 
 om statistikkerne bliver anvendt? Står det store arbejde mål med udbyttet.  
 Claus fremhævede vinder / / placering er vigtig at kunne se. 
 Der afvikles klubmesterskaber i natløb onsdag den 30. marts. 
 Klubmesterskaber afvikles i oktober. Dato offentliggøres når der er valgt løb, idet der er 2 
 muligheder.   
 
 Ungdomsudvalget ved Pernille Buch fremhævede: 
 TVO samarbejdet. 
 Claus takkes for sit store arbejde. 
 Bornholmer turen i efterårsferien omtales. 
 Differentierings træning og rekrutterings tiltag.  
 Børnegruppen skal formentlig på tur til Fanø og ungdomsløberne til Spanien i efterårsferien. 
 
 Kort- og skovudvalget ved Søren Germann: 
 Søren roses for det store arbejde, han udfører ved korttegningen nu efterhånden gennem 10 
 år. Lige nu er det Gyttegård til DM lang. Dette arbejde er afhængigt af ekstern assistance. 
 
 Kommunikation og PR udvalg: 
 Ingen bemærkninger.      
 Annelise Jensen laver scrapbog ud fra de billeder der ligger på hjemmesiden og egne 
 fotografier. 
 
 Klubhusudvalget var repræsenteret ved Erik Jensen.  
 Jordvarmen fungerer nu. 
 



 Træningsudvalget var ikke repræsenteret på grund af sygdom. 
 Bent Nielsen udtrykker, at Gorm har et meget højt trænings niveau. 
 
 Skiudvalget ved Stig Jensen: 
 Brandbjerg Højskole vil gerne samarbejde.        
 Skiscooter og rulleski nærmer sig udskiftnings alder.  
 Endvidere efterlyser Stig ideer til fornyelse i arbejdet. Glæder sig i øvrigt til Skituren i denne 
 måned. 
  
 Alle beretninger blev godkendt. 
 
 Regnskab ved Peter Føns Knudsen: 
 Snerydning og grusning har været dyrt, men nødvendig. 
 Der er optaget lån i forbindelse med etablering af jordvarme anlægget. 
 Budgettet vil blive gennemgået i forbindelse med punkt 6. 
 Regnskabet blev godkendt. 
 
ad 4. Vedtægtsændring begrundet af Grethe Buch. 
 RUF er forkortelsen af rekruttering - udvikling og fastholdelse. Et politisk mere korrekt navn. 
 Vedtaget med 27 for og ingen imod. 
 
ad 5. Ingen ønsker skriftelig valg. 
 Kasserer Peter Føns Knudsen blev genvalgt. 
 Inger Jensen arrangementsudvalget ønskede ikke genvalg. Her blev Bente Hagelskær 
 Ringgive foreslået og valgt. 
 Søren Germann for skov - og kortudvalget blev genvalgt. 
 Stig Jensen for ski - og motionsudvalget blev genvalgt. 
 Kommunikations - og PR udvalg var vakant og blev besat med Karl Kristian Terkelsen for 1 
 år. 
 RUF udvalget var vakant, og blev besat med Merete Larsen for 1 år. 
 Klubhusudvalg: Erik Jensen blev genvalgt. 
 
ad.6 Debat om satser for kontingent og klubtilskud til startafgifter forløb roligt med mange 
 tilkendegivelser og synspunkter. 

Søren Germann havde et forslag til ungdomsløber træning med udbringelse af kirkebladet 4 
x om året. Dette vil indbringe ca. 20.000 kr. til ungdomsløberne årligt. Der er ca.1800 blade 
til udbringning i sognet. Heraf er der ca. 500 i landdistriktet. 

 Forældrene bør informeres om, hvorfor ungdomsløberne bringer blade ud, og hvor meget 
 det vil reducere udgifterne til løbs deltagelse. 
 Peter Føns Knudsen fortsætter med budgetgennemgang og fremlægger forslag til kontingent 
 forhøjelse og startafgifter ved løbsdeltagelse.     
 (DOF har øget kontingentet pr. klubmedlem). 
 Det bliver fremhævet at orienteringsløb er en billig sport at deltage i i forhold til f. eks. 
 holdsport.  Familiekontingent og alder for de unge løbere blev nævnt, samt hvor meget et 
 ski  - og orienterings kontingent giver adgang til. Endvidere blev kørselsregnskabet nævnt, 
 idet det er mange penge og et stort arbejde Bent Nielsen udfører, for at alle behandles lige.
  Skal alle betale for deltagelse i divisionsmatcherne? 
 Der var enighed om at ungdomsløberne ikke skal berøres, så vidt at de skal bringe 
 kirkebladet ud. Kontingentforøgelsen skal justeres løbende ved mindre stigninger pr. år. 
 



 Indsatsområder i 2011. 
 Skal der være mountainbike orienteringsløb?    
 Dette kræver bane tilladelse, og der er få skove, der er egnede.   
 Endvidere må det være en klub i klubben, og der skal være nogen, der brænder for ideen. 
 
ad 7. Eventuelt. 
 Inger Jensen havde bagt kokosmakroner som symbol for at alle gik til makronerne ved de 
 store løb klubben har arrangeret. Hun fremhævede en del af de positive oplevelser, hun har  
 haft som formand for arrangementsudvalget. 
 Claus og Jørgen orienterede om en pinsetur  til Halmstad. Læs nærmere på hjemmesiden. 
 Søren Grøn orienterede om nyt startsted til Jellingløbet. 
 Peter Føns Knudsen orienterede om KUM løb med base på Søndermarksskolen i Give. 
 Som" ny"  i klubben er der mange navne at holde styr på.    
 Forslag: at der udarbejdes tavle med navn og billede af udvalgsformænd og trænere. 

Thomas Jensen, som står for hjælpen til Jelling Musikfestival, ønsker tilmelding via 
hjemmesiden. 
Grethe Buch afsluttede sin del af mødet med en stor tak til Kristian Ølgaard i 
træningsudvalget og Claus for TVO arbejdet. Også en særlig tak til Inger Jensen for det store 
arbejde, hun har lagt i bestyrelsen. Inger fik Gorm Platten, som specielt er dedikeret 
bestyrelsesmedlemmer som tak for deres arbejde. 

 
Kl. 22 Generalforsamlingen afsluttes af dirigenten med tak for et godt møde og den gode debat. 
 
 


