
§ 8.  Revision og regnskab. 
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og regnska-
bet indgår i Jelling Forenede Sportsklubbers fællesregnskab. 
Regnskabet føres efter de af JFS`s kasserer foreskrevne regler. 
Det påhviler bestyrelsen at udarbejde budget for afdelingens økonomi. 
Kassereren fører medlemskartotek. 

 

§ 9.  Ordinær generalforsamling. 
Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, indvarsles 
af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved JFS-Information evt. i 
Lokalavisen samt månedsplan. 
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 25. februar med følgende 
dagsorden: 1. Valg af dirigent. 

   2. Beretning. 
   3. Regnskabsaflæggelse 
   4. Indkomne forslag. 
   5. Valg af ledelse i.h.t. § 5. 
       Valg af klubhusuvalg i.h.t. § 7 A    
   6. Eventuelt. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være 
indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Vedtagelse sker ved almindelig stemmeflertal. 
 

§ 10.  Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter 
det, eller senest 1 måned efter, at mindst 1/3 af klubbens medlemmer 
skriftlig har udtrykt ønske herom over for bestyrelsen. 
 

§ 11.  Vedtægtsændringer. 
Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling, og til 
vedtagelse af en ændring kræves, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige 
stemmer er for forslaget. 
 

§ 12.  Opløsning.  
Klubben kan kun opløses efter vedtagelse med mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger 
med mindst 2 måneders mellemrum. 
Opløses klubben, tilfalder dens midler og ejendele Jelling Fore-
nede Sportsklubber, Jelling. 

 

Således vedtaget på medlemsmødet den 9/10 - 1973 med senere vedtægts-
ændringer den 3/2 - 1981, 1/2 - 1983, 5/2 - 1985, 19/2 - 1991, 9/2 – 1993, 4/2-
1997, 17/2-98, 9/2-99, 5/2-2002, 3/2 2004, 8/2 2005, 5/2 2008, 8/2 2011,  
5/2 2013, 19/2 2014, 18/2-2015 

  
 

   Vedtægter 
 
 

 
 
 
 

   ORIENTERINGSKLUBBEN GORM 
/ SKIKLUBBEN GORM  

 
 
 

     
 
 

 Jelling forenede 
 Sportsklubber 
 
 
 



VEDTÆGTER FOR 
JELLING FORENEDE SPORTSKLUBBERS  

ORIENTERINGSKLUBBEN GORM / SKIKLUBBEN GORM 
 

§ 1. Navn. 
Klubbens navn er GORM, Jelling, stiftet 29. september 1973. 
Klubben kan yderligere benytte navnene: 
Orienteringsklubben GORM eller Skiklubben GORM. 
Klubben er tilknyttet Dansk Orienterings-Forbund og Dansk Ski For-
bund under Danmarks Idræts-Forbund samt Jelling forenede Sports-
klubber og er underkastet disse forbunds (foreningers) love og regler 

 

§ 2.  Formål. 
Klubbens formål er at samle orienterings- og skiinteresserede og gi-
ve dem de bedste muligheder for at dyrke orienterings- og skisporten 

 

§ 3. Kontingent og licens. 
Kontingent og eventuel licens samt opkrævning fastsættes af 
bestyrelsen. 

 

§ 4.  Medlemsskab. 
GORM har 4 medlemskategorier: Orienteringsløb, ski- og oriente-
ringsløb, ski og passiv. 

    Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare. 
    Udmeldelse kan for orienteringsmedlemmer kun ske pr. 31/12 og 
    for skimedlemmer kun pr. 30/9. 

Ved kontingentrestance eller anden gæld kan bestyrelsen med 8 da-
ges varsel udelukke et medlem. For på ny at blive medlem skal gam-
mel gæld betales. 
Bestyrelsen kan i øvrigt udelukke et medlem, når særlige forhold 
giver anledning dertil. 
 

§ 5.  Ledelse. 
Klubbens ledes af en bestyrelse, der består af en formand, kasserer 
og formændene for følgende udvalg, som bestyrelsen har vedtaget 
at nedsætte:  

Træningsudvalg 
Børne- og ungdomsudvalg 
Talent- og eliteudvalg 
Kort- og skovudvalg 
RUF (rekruttering, udvikling, fastholdelse) 
Arrangementsudvalg 
Ski- og motionsudvalg  
Kommunikations- og PR-udvalg 

En ungdomsrepræsentant kan deltage i bestyrelsesmøderne, men    
uden stemmeret.  Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære  
generalforsamling for 2 år ad gangen. 

  
   

  
 

På lige årstal er formanden og formændene for følgende udvalg på   
valg: Børne- og ungdomsudvalg, Kort- og Skovudvalg, RUF samt  
Kommunikations- og PR-udvalg. På ulige årstal er kasserer og 
formændene for følgende udvalg på valg:   
Træningsudvalg, Talent- og eliteudvalg, Arrangementsudvalg  samt  
Ski- og motionsudvalg. 

 
Der vælges ikke suppleanter. Bestyrelsen supplerer sig selv indtil først-
kommende ordinære generalforsamling. 
 
Formand og kasserer er fødte medlemmer af JFS`s bestyrelse. 
Afdelingen har i JFS`s bestyrelse 1 repræsentant med 2 stemmer.  
Formand eller kasserer har mødepligt (Jvf. JFS`s vedtægter § 7e.)  
I bestyrelsen vælges en suppleant i h. t. JFS`s vedtægter § 8. 

 

§ 6. Bestyrelsens arbejde. 
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne finder anledning 
dertil, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, dog mindst 1 
gang i kvartalet. 
Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed gør 
formandens stemme udslaget. 
Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, der 
ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen 
ved førstkommende møde. 
Bestyrelsen fører mødereferat, der godkendes senest ved næste 
bestyrelsesmøde. 
 

§ 7. Særlige underudvalg. 
A. Klubhusudvalg. 
Der nedsættes et klubhusudvalg til at forestå den daglige drift og 
administration af klubhuset. Klubhusudvalget består af 3 medlemmer, 
der vælges  for 2 år ad gangen på GORM’s årlige generalforsamling. 
På lige årstal er 2 af  medlemmerne på valg, på ulige årstal er 1 
medlem på valg. Klubhusudvalget har i forhold til bestyrelsen alene 
indstillingsret. Klubhusudvalget konstituerer sig med en formand. 
GORMs bestyrelse vælger/udpeger blandt sine bestyrelsesmedlemmer 
en kontakt til klubhusudvalget. 
 
B. ad-hocudvalg. 
Bestyrelsen nedsætter de underudvalg som skønnes nødvendigt til 
foreliggende opgavers udførelse. Formand og medlemmer i sådanne 
underudvalg udpeges af bestyrelsen. Beslutninger af væsentlig betyd- 
ning skal godkendes af bestyrelsen inden udførelse. 


