
Forslag til ny struktur for bestyrelsesarbejdet i OK Gorm: 
 

 

Dette betyder: 

- Forretningsudvalget nedlægges 

- Bestyrelsen består af: Formand, kasserer, 3 områdeansvarlige 

- 7 bestyrelsesmøder årligt (marts, primo maj, slut juni, primo september, oktober (uge 41), 

november & januar)).  

- Tværgående indsatser: indsatser der er gennemgående for alle områder. Her er INGEN 

personer tilknyttet, da det er et tværgående fokusområde. 

 

Dette forslag vil medføre en ændring af OK Gorms vedtægter.  

Forslag til ændring af vedtægter: 
 
5. Ledelse: 
Klubbens ledes af en bestyrelse, der består af en formand, kasserer og område-formænd for 
følgende områder: 

• Træning (herunder: børn, unge, voksne, elite, rekruttering og skole) 

• Arrangementer og klubliv (herunder: arrangementer, aktiviteter, PR & kommunikation) 

• Faciliteter (herunder: reglement, skov, kort, IT, materiel)  

(IT = O-service, Gorm Events, Dropbox, udstyr til tidtagning mm.) 



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 områder på valg: Træning. På ulige årstal 
er kasserer og formændene for følgende områder på valg: Arrangementer og klubliv samt 
Faciliteter.  
Der vælges ikke suppleanter. Bestyrelsen supplerer sig selv indtil førstkommende 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. 

 
Der er IKKE ændret i punkt 6 og 7 – vedr. bestyrelsens arbejde, særlige underudvalg og ad-
hocudvalg. 

 
Punkt 6: Bestyrelsens arbejde (IKKE ÆNDRET) 

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 (IKKE ÆNDRET) 

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 betydning skal godkendes af bestyrelsen inden udførelse. 

 



Såfremt forslaget vedtages ændres dagsordenen ift. punkt 5, hvor der så skal vælges til de nye 
poster i bestyrelsen – jf. de nye vedtægter.  
 
Punkt 5: (hvis forslaget vedtages): 
Valg af ledelse i henhold til § 5. 
Formand: (vælges for 1 år): Pernille (modtager valg) 
Kasserer: (vælges for 2 år): Ole (modtager valg) 
Træning: (vælges for 1 år): Toke (modtager valg) 
Arrangementer & klubliv: (vælges for 2 år): Bente (modtager valg) 
Faciliteter: (vælges for 2 år): Stig (modtager valg) 


