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Referat: OK Gorm Generalforsamling d. 19. februar 2014 
Velkomst ved formand, Ole Binder 

Fremmødte: 31 deltagere 

Fællessang: ”Nu lyser løv i lunde” 

1. Valg af dirigent:  

Bestyrelsen foreslog Kristian Grøn. Hertil ingen indvendinger. Kristian kan bekræfte, at indkaldelsen 

til generalforsamlingen er rettidigt indvarslet (mindst 14 dage før). Det formelle er således i orden, 

og forsamlingen godkendte dette. 

 

2. Beretninger – uddybende og opklarende spørgsmål: 

Ole - formand: Beretningen fra eliteudvalg bliver lagt på hjemmesiden. Pernille er blevet diplomtræner – 

tillykke med det. Klubben har afholdt stort 40 års jubilæum og udgivet et jubilæumsskrift. Vi er stadig med i 

1.div. i klubturn. Der har været opfølgning på Mønsterklubanalysen. 

Merete – RUF-udvalg: Ingen yderligere kommentarer. 

Jørgen - Træningsudvalg: Fornøjelse at planlægge træningen, da der altid er god opbakning og hjælp hertil. 

God ros til tiltaget med spinning – ca. 17 -18 personer deltager. 

Torben - Ungdomsudvalg: Ingen yderligere kommentarer. 

Stig – Kort- og skovudv.: ikke fremmødt – spørgsmål til Søren: ”Er der tanker om korttegn. Af nogle nye 

skove?”  Udv. Har haft travlt med Jellingskov kortet og har vedligeholdelse af øvrige kort på programmet. 

Evt. korttegning af Utoft til DM 2017? Eller Hastrup skov? 

Bente – Arr.udv.: Voksenkursus d. 2.3. Husk tilmelding. Vedr. Klubtur påske - Overnatning på vandrehjem i 

Fåborg. Klubtur - O-ringen: Tilmelding til løb v. PE helst inden 1.april og til overnatning v. Anette. Også løb i 

Uslar – tilmeld til PE. En stor oplevelse at deltage i O-ringen. 

KK - Komm.- og PR-udv.: Nu er der kun 2 pers. I udv. Men det skal udvides med: 1 webmaster, 1 

eliteudv.medlem , 1 fra ungdomsudv.(børn og bredde) + 1 der tager sig af scrapbog. Anett og Jacob vil godt 

være webmastere på den nye hjemmeside. Det er meningen, at udv. skal blive bedre til at få bredt nyheder 

ud til alle medl. 

Pernille – Talent- og eliteudv.: Der stilles høje og ambitiøse mål i dette udvalg – men man er også ambitiøs! 

KK – Klubhusudv. : Hus til Beregnervogn er godkendt – og byggeriet skal igangsættes snarest muligt. 

Forslag fra forsamlingen: Plante et nyt æbletræ, når det gamle skal fældes – (Kunne være plantet i forb. 

med 40-årsjubilæet. 

Bodil – Fest-og forplejningsudv.: Ingen yderligere kommentarer. 
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Bjarke – Ski – og motion: Der er foretaget en interesseundersøgelse blandt medl. Der foregår fællestræning 

på rulleski. Desværre kun kørt spor op i sneen 1 gang i denne sæson. Skitur til Svarstad  med 10 personer. 

Et spændende år! 

Beretningerne godkendt af forsamlingen! 

3. Peter - Kassererens beretning, regnskab og budget: 

Orientering: Status quo på medl. Det, der tæller er startafgifter og kørsel. Løbsakt. har været lidt faldende – 

derfor også disse udg. (Netto skal vi helst ligge inden for rammen 60 – 70.000 kr i alt) Har købt en 

beregnervogn, men har fået den betalt via fonde. Jubilæet var dyr – jubilæumsbogen blev lidt for dyr. Har 

dog fået lidt tilskud fra nogle fonde. Men 40.000 kr i underskud var for meget. Vi må tage det til 

efterretning og lære af det. Der er stadig bøger. Bøgerne kan købes til 125 kr stk. Det er en flot bog! Vi har 

fået dobbelt op med indtægter fra Jelling musikfestival. Ender på et underskud på ca. 6000 kr. 

Ski og motion: 66 medlemmer – ny formand – overskud 13.000 kr – måske bliver der råd til en ny 

snescooter. Skiklubben har altid haft overskud. 

Abrahamsens gård: Skolen er kommet tilbage, og det ser ud til, at det fortsætter. Lokalerne må gerne lejes 

ud lidt mere. Måske bør vi gøre lidt reklame for det. Udgifter: Stor post til varme, vedligeholdelse og 

rengøring. Overskud på 32.000 kr 

Resultat i alt ca. 40.000 kr overskud. 

Medlemstal: Hvem er det, der smutter: Løst tilknyttede – nogle, der prøver denne sport af. En anden del 

bliver inaktive med årene og melder sig så ud. Børn der flytter hjemmefra. Passe på, vi ikke er for 

indforståede!  

4, der har tilmeldt sig et kommunalt kursus på ca. 20 timer med emnet rekruttering og fastholdelse af 

medlemmer: Ole, Bente, Merete, Steen. 

Vi har mange medl. mellem 10 og 20 år + mange over 35 år. 

Karsten Kjær: Idrætsbilledet ændrer sig meget i disse år. Mange skifter; især mellem  de 15 -25 årige er der 

mange, der skifter rundt mellem de forskellige tilbud.   

En særlig tak til trænere og koordinatorer! 

Budget: Et underskud på minus 25.000 kr. I budgettet er indregnet indtægter fra Musikfestival. Men Peter 

mener ikke, at underskuddet bliver så stort. Løbsafgifter bliver ikke sat op i 2014. Overskud i Ski og Motion 

og Abrahamsens gård, men underskud i Orienteringsklubben. Mener ikke, at klubben skal give overskud det 

ene år efter det andet. Mener, vi har råd til et underskud et enkelt år.  

Status: Vi er stolte af det! Ca. en egenkapital på 1.118.977,42 kr 

Regnskab og budget godkendt! 
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4. Indkomne forslag:  

a. Fra forsamlingen: 

Ingen indkomne forslag, men Poul Erik kom med dette forslag: Forslag om at oprette en seniorafd. ”Gode 

Gamle Gormer: GGG”. Skal ikke være en arb.gruppe, nærmere en gruppe, der mødes og har et socialt 

samvær. PE måske sende en mail rundt til medl. herom. 

Ellers ingen forslag. 

b. Fra bestyrelsen:  

Se bilag:  Træningsudvalg med i bestyrelsen + lidt ændringer mht. klubhudsudv. Bemærkning: På den måde 

er der et lige antal medl. i best. Er det ikke uhensigtsmæssigt? Hvis der skal stemmes og der er 

stemmelighed, så kan det ikke gennemføres. Hvis det giver problemer, må best. komme med et nyt forslag 

til næste års generalfors. 

Der kan dog være best. møder, hvor der er nogle udv., der ikke nødvendigvis indkaldes.  

Forslaget godkendt. 

5. Valg af ledelse: 

Formand: Ole modtager genvalg – for 2 år - valgt 

Ungdomsudv.: Torben modtager genvalg - valgt 

RUF: Merete modtager genvalg - valgt 

Komm.- og PR-udv.: KK modtager genvalg - for 2 år - valgt 

Træningsudv.: Jørgen modtager genvalg for 1 år - valgt 

 

Klubhusudv.: Åge modtager genvalg - for 2 år - valgt 

Klubhusudv. : KK modtager genvalg - for 2 år - valgt 

 

6. Evt.: 

Præsentation af ny hjemmeside: www.okgorm.dk 

Flere muligheder end den gamle hjemmeside. 

KK og Ole har arbejdet meget med de forskellige menuer. 

okgorm@gmail.com  

Hvis man har adg.kode hertil, kan man gå ind og redigere kalenderen. 

http://www.okgorm.dk/
mailto:okgorm@gmail.com
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PR udvalget mødes snarest og arbejder med det. Anett og Jacob bliver webmastere sammen med Ole. PE vil 

sætte ting på kalenderen. Vi må prøve at komme i gang og så evaluere senere – evt. på en klubaften. Ideer 

hertil kan gives til udvalget. Steen vil gerne med i udvalget. Link fra den gamle hjemmeside til den nye. 

 

OK Gorms Politik for samkørsel blev forelagt forsamlingen: 

OK Gorm – politik for kørsel 

Kørsel skal ske efter færdselsloven 

Er personer utrygge ved en bestemt persons kørsel skal bestyrelsen kontaktes. 

Bestyrelsen skal behandle henvendelsen, således at anmelderen holdes anonym i det omfang det er muligt. 

Ved fælles kørsel, specielt over længere afstande, prioriteres det, at de mere erfarne bilister er chauffører, 
og at der er ældre/mere erfarne bilister med i alle biler. 

Hovedpunkter fra mønsterklubanalysen: 

For nogle år siden + igen sidste år. Opfølgning i bestyrelsen i nov.: 

Kommunikation: Ny hjemmeside 

Rekruttering og fastholdelse – 4 fra klubben, der deltager i et kommunalt iværksat kursus her i foråret. 

KK: Viste en Buff med Gormlogo, som bliver sat til salg i løbet af året. 

Anette: Samarbejde i forhold til mountainbike: GORM/KOK Mountainbikeklub 

Steen: Sydkredsen afholder KUM i år. Den anden weekend i maj. Hjælpere? 

Søren: Er der interesse for mountainbikekort i Gorm? 

Karsten Kjær: Tak for et godt samarbejde fra JFS-fælles! Tak for et godt møde/generalforsamling. God vind 

fremover! JFS-fælles afholder generalforsaml. d. 12.3. 

 

Kristian sluttede af med: Tak for god ro og orden 

Ole takkede for et meget fint fremmøde og for de gode kommentarer, der er kommet frem på mødet. Godt 

med nye indspark til bestyrelsen! 

Fællessang: ”Nu er jord og himmel stille” 

 

Referent – IJ 240214 


