
Referat fra møde i forretningsudvalget d. 26/2-16 

Deltagere: Pernille, Bjarke og Ole. Afbud fra Peter, der er sygemeldt i længere tid. 

Referent: Ole 

1. Generalforsamling 

 

Bodil spørges med hensyn til forplejning (Ole: - er OK) 

Inger spørges med hensyn til referat (Ole: - er OK) 

Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages 

varsel ved JFS-Information evt. i Lokalavisen samt månedsplan. 

Det har stået i kalenderen på okgorm.dk i lang tid. Check med Karsten Kjær, JfS, at der annonceres i 

avisen. (Ole: det kommer i avisen i uge 5) 

Der kommer en indkaldelse på okgorm.dk 

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 25. februar med følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent. Henrik Holm modtager valg 

   2. Beretning. Kommer på hjemmesiden i uge 6 
 
   3. Regnskabsaflæggelse Bent er indtil videre afløser for Peter 

   4. Indkomne forslag.  

Forslag fra bestyrelsen: 

RUF (rekruttering, udvikling, fastholdelse) – udvalgets navn ændres til Rekrutteringsudvalget. 

Nyt udvalg: Skoleudvalget, med deraf følgende ændringer i vedtægterne. 

 

   5. Valg af ledelse i.h.t. § 5. 

På valg er : 

Formanden – Ole Binder (modtager genvalg) 

Formændene for følgende udvalg: 

Børne- og ungdomsudvalg – Steen Holmegaard (modtager genvalg) 

Kort- og Skovudvalg – Stig R. Knudsen (modtager genvalg) 

RUF – Merete Larsen (modtager genvalg) 

Kommunikations- og PR-udvalg – Karl Kristian Terkelsen (modtager genvalg) 

       Valg af klubhusuvalg i.h.t. § 7 A 

På valg er : 

Karl Kristian Terkelsen (modtager genvalg) 

Åge Kobberø (modtager genvalg ???) 

    



 

   6. Eventuelt. 

Her tænker vi, at der skal drøftes mere om skoleudvalgets arbejde og evt. om materielhuset. (KK må gerne 

forberede noget om det) 

Desuden skal det handle om Rekrutteringsudvalgets aktiviteter (Merete) og om at inddrage medlemmerne i 

de forskellige arbejdsopgaver i klubben (Alle – prøv også at se på Stigs mail). Det er oplagt at tage en debat 

omkring jobbet med uddeling af kirkebladet. 

……………………………………………………………………… 

 

2. Henvendelse om uddeling af Kirkebladet. 

 

Marianne Damgaard har bedt om at få behandlet spørgsmål om uddeling af kirkebladet på mødet, 

men vi synes det skal tages op på generalforsamlingen og på det første bestyrelsesmøde derefter. 

 

3. Påskeløb 2020 

 

SNAB (Henrik) spurgte til klubledermøbet d. 25/1, om GORMs holdning til at bruge (i hovedtræk 

statsskovsdelen af) Munkebjerg til f.eks. 1. dag med etaper på ca. 60% normallængde, og så 

Frederikshåb de 2 andre dage. 

Der bliver rykket for valg af stævneterræner fra Sydkredsen, så vi skal have taget stilling til, om 

Hastrup stadig bruges til påskeløbet eller ej. 

Hvad siger Stig og Bente til det? Er der andre i bestyrelsen, der har kommentarer til dette? 

 

 

 

 

 


