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Referat: OK Gorm Generalforsamling d. 5. februar 2013 

Velkomst ved formanden, Grethe Buch. 

 Fremmøde: 18 medlemmer i alt. 

Sang: I sne står urt og busk i skjul 

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Kristian Grøn. Forsamlingen godkendte valget. 

Kristian konstaterede at indvarsling er sket betids både på hjemmeside og i Jelling Lokalavis, dvs. den er 
lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Hertil ingen indvendinger fra de fremmødte.                                                                                                                  
Det formelle er dermed opfyldt! 
Dagsorden gennemgået og godkendt. Ingen indkomne forslag. 
                                                                                            

2.  Uddybelse af beretningerne: 

 Formand - Grethe:                                                                                                                                                                     

Grethe havde rettelser til  side 2: Pernille fra 2011 og Anette og  Pernille trænere fra jan. 2013                                                  

Grethe læste endvidere indstilling fra DOF op omkring optagelse som eliteidræt i Elite Vejle. 

 Arrangementsudvalg - Bente:                                                                                                                                           

Klubtur d. 20. og 21. juli – Skawdyst                                                                                                                 

Overnatning tager Arr. udvalget sig af. 

Kort- og skovudvalg - Søren :                                                                                                                                            

Vil gerne forklare, at det har været svært at få sin viden videregivet til en anden i klubben.                                

Måske et tabu i klubben: Må det koste noget at få tegnet kort? (det har kostet Søren mange arbejdstimer) – 

Kan man måske leje folk til det? /Hente hjælp hos folk udefra?                                                                           

Søren holder heller ikke helt op med dette arbejde, men vil gerne hjælpe med korttegning. Der er mange 

småting hele tiden. (Gyttegårdkortet trak tænder ud – Jellingskovkort – Jellingbykort – Gyttegårdkort) 

Spørgsmål fra PE: Rentegning? Kan nogle af de unge gøre det? 

Søren: Det kræver meget omhu og tålmodighed at tegne kort.                                                                                                  

Stig skal sættes ind i rentegning også. 

Grethe: Det er godt, hvis vi kan klare de mindre opg. i vores egen klub, men til større arr. kan vi blive nødt 

til at købe os til hjælp. 

Træningsudvalg - Jørgen:                                                                                                                                                     

Foreløbig træningsplan er lagt ud – denne bliver lige rettet til og lagt ud påny.                                                                          

Plan for postudsætning/-indsamling  lavet fra starten af året.                                                                                 

Bødekasse i tilfælde af svigt/glemsomhed?                                                                                                                      

Løbetræning om tirsdagen i marts med Carsten Larsen                                                                                    

Voksenlæringstur i sept.  Og 22. og 23. juni 

Lidt mere samarbejde med Snab – løb i flere forsk. skove 
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Peter: Flot arbejde fra træningsudv. Der sker hele tiden noget nyt! 

 Børne-og ungdomsudvalg - Pernille:                                                                                                                         

Ikke så meget ekstra til beretningen                                                                                                                                   

Har lige holdt møde med trænerne, hvor de har snakket fordeling.                                                                                      

Trænerne har holdt julefrokost sammen  

Peter: Det vigtigste er det, der sker tirsdag aften til træning. Det fungerer bare - meget god træning.   

Aktivitetsudvalg (Bodil fraværende):                                                                                                                    

Klubfest i Kollerup en succes                                                                                                                                        

Jubilæumsfest og klubfest 2013 i Kollerup                                                                                                                         

Seniorfest ikke god tilslutning – skal måske flyttes. I år kan det holdes i forbindelse med 

voksenlæringsturene.  (Inger, Bente og Kristian kommentarer hertil) 

RUF udvalg - Merete:                                                                                                                                                                    

Findveji arr. d. 13.april 2013.                                                                                                                   

Medlemskonkurrence fra DOF – medl. opfordres til at skaffe nye medl. til klubben eller tage nye med til 

træning eller løb. 

Kommunikations- og PR-udvalg (KK fraværende):                                                                                                            

Jubilæum afholdes lørdag  d. 28.9.13 og festen holdes d. 1.11.sammen med klubfesten. Der laves et 

jubilæumsløb om lørdagen i Jelling skov. 

Klubhusudvalg (KK fraværende):                                                                                                                                                    

Godt at Skovagerskolen er kommet tilbage                                                                                                                                  

Loftet i stueetagen skal laves 

Ski- og motionsudvalg (Stig fraværende):                                                                                                                  

Stig går af som udv. Formand. 

Spørgsmål Bent: Kunne udvalget være lidt bredere? Lidt flere medl.?                                                                                    

(Et medlem Thomas Nielsen, Syrenvej ? kunne han være behjælpelig her?) 

Kristian:  Alle kunne tilslutte sig beretningerne og de kommentarer, der er kommet hertil. 

Beretningerne godkendt. 

 

3. Regnskabsaflæggelse og forslag til budget – Peter:                                                                                                       

Orientering: Startafgifter og Kørselsudgifter – har stor betydning i regnskabet                                                                        

Det blev strammet op i 2012, og det var godt . Ungdom 60.000kr voksne 20.000 kr.                                                     

Kontingent sendes stort set videre til DOF                                                                                                                             

Jellingløbet redder dette års regnskab – overskud ca. 77.000 kr.  Vi mangler penge fra Jelling musikfestival. 

Men vi får dem forhåbentligt ( 44.000 kr).   

Vi ender på et underskud på ca. 21. 000 kr, men hvis vi havde fået penge fra musikfestivalen så havde vi 

haft et overskud på 43.000 kr.                                                                                                                                               

Der skulle stå Kirkeblade i stedet for kirkebøger i beretningen! Ordningen fortsættes.                                                            
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Vi har ikke købt så meget materiel, som vi havde forventet.                                                                                                              

Vi har styr på de forskellige udgifter, men løbsudgifter til ungdomsløbere kan variere. 

SKIafd.: Går lige op. Skal måske have indkøbt materiel efterhånden 

Abrahamsens gård: Mangler en august indtægt fra Skovagerskolen. Men godt, at de kom igen. Huslejen 

blev sat op med 10% i den nye lejeaftale med skolen. Overskud - ikke meget til vedligeholdelse, men god 

hjælp fra medl.  

Spørgsmål Kristian: Har man fået et tilgodebevis fra Musikfestival? Nej, det er kun, når festivalen har 

overskud, at vi kan få del i overskuddet. (På den måde er det ikke nødvendigt at være momsberettiget).  

Bent: I 2012 manglede man 1500 gæster – 2.1.million. Mangler nok ca. 1,8 mill. Til, at der er overskud, som 

man kan dele ud af. 

Budgettet: Forhåbentlig lidt flere medl. Igen                                                                                                                      

Startafgifter sat til det beløb, som vi har brugt i 2012 

Bente og Henrik Holm: Jellingløbs udv. regner ikke med mere end 30 000 kr i overskud. I budgettet står det 

til 50.000 kr.  Kommunen betaler ikke for deres medarbejdere i år. Man regner ikke med, at der kommer 

mere end 1200 løbere. Der bliver ikke gjort så stort PR arbejde i år.  

Bent: El-varmen sættes ned fra jan. 2013 hvis vi kommer med i den nye ordning, hvor elprisen sættes ned 

for helårsbeboelse. 

 Alle kan tilslutte og godkende regnskab og budget. 

(Servering af Kaffe og brød) 

4. Indkomne forslag: 

Grethe – der er ikke kommet forslag fra andre end bestyrelsen 

Bestyrelsen har arbejdet med nogle politikker indenfor elitevejle (KK, Grethe og Pernille):                                             

En breddepolitik                                                                                                                                                                               

En talentpolitik                                                                                                                                                                              

En elitepolitik                                                                                                                                                                        

Politikkerne skal lægges på hjemmesiden, når de er færdigbehandlede. 

Talent – og eliteudv. (talent og ungseniorgruppen) lægges sammen. Skal have en strategi. Derfor forslag om 

at der oprettes et talent – og eliteudvalg med en formand for udv., som er med i bestyrelsen 

Bent: Måske skal man overveje om træningsudvalg og aktivitetsudv. skal være med i bestyrelsen igen hver 

gang? Måske lave en ændring hertil til næste år. 

Eneste ændring i vedtægterne: At der skal være et talent- og eliteudvalg. 

Det tilslutter vi os. Ændringen sættes ind i vedtægtsændringen. 

(Bent: Kan det betyde nogle ændringer mht. kontingent og startudgifter? Måske? Bestyrelsen vil drøfte det 

sammen med udv.) 

Vedtægtsændringen er vedtaget. 



Side 4 af 5 
 

5. Valg af ledelse: 

Kasserer: Peter genvalgt 

Arrangementsudvalg: Bente genvalgt 

Kort- og skovudvalg: Søren modtager ikke genvalg. Men Stig Knudsen modtager valget. 

Ski- og motionsudvalg: Stig Jensen modtager ikke genvalg. Men Bjarke Wulff modtager valget. 

Formand: Grethe bliver pga. sygdom nødt til at stoppe midt i den toårige periode, men Ole Binder vil godt 

modtage valget (for et år – foreløbig) 

Talent – og eliteudvalg: Pernille valgt 

Ungdomsudvalg : Pernille går af, og Torben Lehn overtager denne post for 1 år. 

Klubhusudvalg: Erik Jensen genvalgt for 2 år. 

6. Debat: 

A. Politik for samkørsel:                                                                                                                                                                                

Kørsel med andre folks børn. Vi har også unge mennesker, der kører til løb.                                                         

Selvfølgelig skal færdselsreglerne overholdes, men måske godt med en politik inden for dette område.       

Vi har som forening et ansvar. DGI har lavet en politik/koncept, som best.  kan drøfte og arbejde videre 

med.  

Peter: Dem, der kører med, må kunne sige fra, hvis der er noget, der ikke er i orden. 

Anne Grethe: Færdselsloven skal overholdes. Men der skal være mulighed for at kunne sige noget til best. 

/formanden om folk, der ikke kører ordentligt. 

PE:  Når/hvis det bliver vedtaget, skal det udbredes, så alle bliver bekendt med det. 

Ole: Ansvarlighed -  ikke køre selv - uden en voksen. 

Bent: Færdselsloven skal overholdes. 

Bente: Ansvar overfor børn, hvis forældre ikke kender os. Godt, hvis  vi har nogle regler i klubben. 

Kristian: Bestyrelsen arbejde med det – fortælle om det på klubaften. 

B. Klubbens tilskud til DOF-udtagne løbere ved  Peter. Bilag?:                                                                                                                

Gorm træder til, når det har været igennem TVO.                                                                                                                                   

Hvis løbere på landsholdsniveau – så må vi søge sponsorater. 

Pernille: God model. 

Ole: Se lidt efter, hvad naboklubberne gør. (Undgå kassetænkning)  

Svar: Men klubberne og klubbernes økonomi er meget forskellige. 

Bent: Måske lidt mere tilskud til landsholdsture ( Egen- og Gormbetaling ens) 

Pernille: Løbere skal betale Max 50 % af betalingen. 



Side 5 af 5 
 

Kristian: Hvor mange løbere  i år? Svar: 2  

C. Ungseniorgruppe ved Peter:                                                                                                                                                            

Se bilag – referat fra møde                                                                                                                                                                         

Fra 17 år – 23 år ( måske helt op til 25 år)                                                                                                                                 

Antal og navne vil selvfølgelig ændre sig.                                                                                                                     

Økonomiske tilskud? Flere forsk. muligheder. 

Anne Grethe: Gør det en forskel, om de er hjemmeboende eller ej? 

Bente: Kan vi betale deres kontingent? 

Peter: Synes ikke om den model, men bedre med tilskud til kørsel og startafgift. 

Bent: kan man være familiemedl. Op til 25 år? Nej, det er måske dårligt, men vores beløb stiger i DOF for 

medl. over 21 år. 

Kan man måske hente lidt ind lidt tidligere fra 17 år og ikke fra 20 år? 

Bestyrelsen må drøfte det og arbejde videre. 

Foreløbig dannes gruppen: Ungsenior. Steen er tovholder. Så må vi se. 

7. Evt.  

Grethe: I bladet Idræt er der en god artikel om OK Gorm                                                                                                

Grethe:                                                                                                                                                                                                

Søren Grøn får en stor tak og et par flasker vin + en hånd som tak for hans store  indsats i forhold til 

Jellingløbet.                                                                                                                                                                                             

Anne Lise får også en tak og et par flasker vin for at lave scrapbog. Vi håber, hun vil fortsætte.                               

Men Kristian siger, hun gerne selv vil stoppe.                                                                                                                                       

Stig Jensen stopper efter 8 år – Grethe sender ham den sædvanlige hilsen som afgået best.medlem.                                 

Der har været sne de sidste år, mens Stig har været formand. Mange tiltag: Rulleski, tur til Svarstad, 

Vasaløbet, Jellingloppet mm. 

Grethe til Søren: Du er en ”nørd”, Søren. Du har gjort en stor indsats i forhold til Gorm. På forkant med 

tingene. Er hurtig. Har haft en evig kamp for at få andre i gang med korttegning, men du har forsøgt, og du 

har fundet en ny formand. Er blevet kortkonsulent for DOF. ”Ordnung muss sein!”                                                        

Tusind tak for samarbejdet alle disse år! Søren modtog dermed også en platte for at have været med i 

bestyrelsen. 

Peter til Grethe:                                                                                                                                                                                                 

Grethe ønsker ikke en platte mere. Vi siger på gensyn til Grethe. Grethe har forstået at organisere og fået 

arbejdet bredt ud. Det er blevet bemærket også udadtil! Grethe har været forudseende – og tingene har 

blomstret. Hun har kunnet se mulighederne, været på forkant. Det er en opgave for best. også fremover. 

Grethe: Tak, men man gør jo ikke noget alene. Tak for jeres indsats i 2012. Er glad for at best. er fuldtallig 

og glad for at Ole vil overtage formandsposten! 

PE:  Fortalte lidt fra A- Banelægningskursus 

Kristian: Tak for god ro og orden – og tak for i aften! 
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Slutsang: Spurven sidder stum bag kvist 


