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Referat generalforsamlingen OK Gorm onsdag d. 21.2. 2018 

Dagsorden efter vedtægterne 

1. Valg af dirigent 

2.  Beretning 

3.  Regnskabsaflæggelse 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af ledelse i. h. t.§ 5 

Valg af klubhusudvalg i. h. t. § 7A 

6. Eventuelt 

Velkomst ved formand Pernille Buch 

Fællessang: Sneflokke kommer vrimlende… 

Fremmødte: 25 medlemmer 

1. Valg af dirigent: Henrik Holm foreslået og valgt. Henrik kunne konstatere, at 

generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. 

 

2. Beretning ved Pernille Buch – kort gennemgang af den samlede beretning: 

Beretningerne ligger samlet på hjemmesiden, og kan ses der. Pernille gennemgik 

i korte træk den samlede beretning via et Power Point Show. Hun påpegede, at 

det både sportsligt og økonomisk havde været et godt år for klubben. 

Bestyrelsen har arbejdet med at opdatere klubbens udviklingsplan med nye 

målsætninger fremadrettet. Modellen med en bestyrelse samt et 

forretningsudvalg på 4 personer er blevet evalueret i bestyrelsen i 2017, og det 

er blevet bestemt at arbejde videre efter denne model.  

Kommentarer til beretningen: Karl Kristian: Beretningen vidner om et imponerende 

aktivitetsniveau i alle udvalgene. Bjarke stopper som formand for skiudvalget når 

hans valgperiode slutter primo 2019. Bestyrelsen må gøre et arbejde for at finde en 

ny formand samt flere medlemmer til udvalget.  Bent: Vi skal i klubben passe på, at 

vi ikke påtager os mere arbejde, end vi magter i forhold til medlemstallet. Herunder 

en snak om KUM og arbejdet/værdien af et sådant arrangement – økonomien for 

dette arrangement burde nok placeres hos DOF og ikke ude i klubberne. Bent har 
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haft et stort arbejde med denne del. Mht. Skovagerskolens brug af Abrahamsens 

gård, så må vi se, om de kommer herfra inden næste år. 

Den samlede beretning blev hermed godkendt. 

3. Regnskabsaflæggelse ved Ole Binder: 

Regnskabet for 2017 blev delt ud til de fremmødte. Heraf ses et samlet overskud i 

klubben på 39.835,86 kr. Der var budgetteret med et overskud på 40.000 kr. Vi har i 

2017 fået gode tilskud og overskud ved vore forskellige arrangementer. Til næste år 

budgetteres der med et samlet overskud i klubben på 22.300 kr. Det samlede 

regnskab kan ses på hjemmesiden. 

Kommentarer til regnskabet: Bente Ringive spurgte til hvor meget klubben selv får 

ud af medlemskontingentet. Det er ikke meget efter at DOF og JFS har fået deres 

andel. Af en seniorløbers kontingent på 450 kr. går 331 kr. til DOF, 60 kr. til JFS, og så 

er der 59 kr. tilbage til klubben. For skiafdelingen er beløbet endnu mindre. Klubben 

får dog lokaletilskud fra Vejle kommune – det kan opveje det lidt. Bente mente, at 

klubbens medlemmer burde informeres om, hvad deres kontingent egentlig går til.  

Regnskab og budget godkendt af forsamlingen. 

4. Indkomne forslag – Ingen forslag indkommet. 

 

5. Valg af ledelse:  

Formand: Pernille Buch valgt til formand (har været konstitueret siden sidste år) 

Rekrutteringsudvalg: Ove Hvam Andersen foreslået og valgt (Merete Larsen ønskede 

ikke genvalg) 

Kommunikation & PR: Karl Kristian genvalgt (Ingen andre kandidater) 

B&U: Steen Holmegaard genvalgt (Ingen andre kandidater) 

Kort- og skovudvalg: Stig Knudsen genvalgt (Ingen andre kandidater) 

Valg af klubhusudvalg: 

Klubhusudvalg: Jens Kristian Laursen valgt (Aage Kobberø ønskede ikke genvalg) 
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Klubhusudvalg: Karl Kristian genvalgt (Ingen andre kandidater) 

Samtlige valg gælder for 2 år. 

Hermed sluttede den ordinære generalforsamling, og Henrik takkede forsamlingen 

for god ro og orden. 

Pause med kaffe/te og 3 slags kager. 

6. Evt.  

Pernille startede punktet med at sige tak til Merete for hendes store indsats for 

klubben som formand for Rekrutteringsudvalget. Merete har været med i hele 

processen med opstart af et nyt udvalg. Hun har gjort en kæmpe indsats og har 

stået for rigtig mange gode rekrutteringsarrangementer. Hun har gjort det rigtig 

godt, og Pernille takkede hende herfor og overrakte hende en Gorm-platte og en 

buket blomster for indsatsen. Merete fortsætter sit virke i udvalget. 

Pernille underrettede derefter forsamlingen om, at Karl Kristian for nylig var blevet 

hædret i Sydkreds-regi med Sydkredsens æresplatte for sit store virke indenfor 

orienteringssporten. Dette gælder både hans store engagement gennem tiderne, 

mens ikke mindst også for hans nuværende indsats omkring skolearbejde både på 

klub og DOF regi, samt hans store rolle ved det kommende VM i 2020.  

 

Dernæst fortalte Pernille kort og præcist via Power Pointslides om arbejdet med 

udviklingsplanen, som bestyrelsen har fået opdateret, så den gælder for 2018, 2019 

og 2020. Udviklingsplanen blev første gang udarbejdet i 2015. Hele udviklingsplanen 

kan i øvrigt ses på hjemmesiden. 

Næste punkt stod Søren for. Han fortalte først om, at der var blevet tegnet 

Nærskolekort både i Thyregod og i Bredsten. Disse kort kan sagtens bruges til 

træning. 

Dernæst fortalte han om den nye O-Track. Som medlem af DOF har man mulighed 

for at anvende O-Track gratis. Det eneste der kræves er, at du henter din GPS 

tracking fra dit ur ind i programmet på o-track.dk. Herefter kan du se dit vejvalg, 

men også sammenligne dig med andre på samme bane.  

Gorm har været testklub siden opstarten. Funktionen findes også som en App til 
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Android-telefoner, kommer senere til Iphone.  Funktionen er tilgængelig fra d. 

1.3.18.  Man er velkomme til at spørge Søren, hvis man har problemer med at bruge 

den. 

Søren fortsatte med at fortælle lidt om den nye kortnorm, som gælder fra i år. Søren 

nævnte nyt omkring: Forbudte område, Uigennemtrængelig skov, Smalt lineær spor 

gennem terrænet, Skyttegrav, Vand og Specielle signaturer. I nogle enkelte 

henseender var der i forhold til internationale mål danske tolkninger. Søren fortalte 

desuden om, at håndværket: Korttegning bliver ved med at udvikle sig. Der er 

kommet mange nye tekniske hjælpemidler, som gør det lettere, og som kan være 

med til at gøre kortene mere præcise. Det svære er nu mere spørgsmålet om, hvad 

der skal være med på kortet, og hvad der ikke skal være med. Det er tydeligt at 

mærke, at Søren har en enorm viden om alt indenfor korttegning, og at han virkelig 

går op i det.  

Pernille takkede Søren for sit fine indlæg. 

Andre bemærkninger: Opfordring til at tilmelde sig til Natklubmesterskaberne, som 

finder sted onsdag d. 28.2., og opfordring til at tilmelde sig overnatning til 

Påskeløbene på Fanø. 

Pernille sagde tak til Merete, Bodil N.P., Birthe og Bent for hjælp til borddækning og 

det fine kaffebord, inden hun sagde tak til forsamlingen for det fine fremmøde. 

Fællessang: Nu er jord og himmel stille… 

 

Referent – IJ – 250218 


