Referat: OK Gorm generalforsamling d. 18.februar 2015
Fremmøde: 25 medlemmer
Velkomst ved formand Ole Binder
Fællessang: Spurven sidder stum bag kvist
1.Valg af dirigent:
Bent Nielsen valgt. Bent konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig.
2. Uddybende kommentarer til beretningerne:
Ole - Formand: Fortalte om den nye struktur med bestyrelsesarbejdet med et
forretningsudvalg indenfor den samlede bestyrelse. Der er ikke afholdt så mange
bestyrelsesmøder som før, da forretningsudvalget ofte mødes og tager sig af den
”daglige drift” af klubben.
Jørgen - Træningsudvalg: Udvalget består af: Asta, Poul Erik, Claus og Jørgen.
Træning startes i begyndelsen af marts i år.
Merete - RUF-udvalg: Ingen yderligere kommentarer.
Bente - Arrangementsudvalget: Ingen yderligere kommentarer.
Steen - Børne-og ungdomsudv.: Ingen yderligere kommentarer.
Stig - Kort og skovudvalg: Udvalget skal i gang med at tegne Hastrup skov.
Karl Kristian - Pr. og kommunikationsudvalg: OK Gorm er kendt i lokalområdet; der
har været en del artikler og billeder i de lokale aviser. Der har også været nyheder
mm. på hjemmesiden. D. 2.marts præsenteres den nye hjemmeside for bestyrelsen,
og Karl Kristian vil lave aftaler med personer, der skal kunne lægge noget ind på
siden. Førstkommende klubaften kan siden så præsenteres for klubmedlemmerne.
De forskellige udvalg skal også have lagt deres informationer på hjemmesiden.
Pernille - Talent-og eliteudvalg: Ingen kommentarer. Spørgsmål: ”Hvor mange nye
løbere fra Gorm i TVO?” 6 løbere ud af 16 i TVO, og 3 løbere i TC.
Bjarke - Skiklubben: Den nye skiscooter er kommet og kan ses i pausen.
Karl Kristian - Klubhusudvalget: Der er planer om at renovere stuehuset samt gøre
noget ekstra ved vejen og parkeringspladsen i det kommende år. Skovagerskolen
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har bedt om en beredskabsplan for stedet. Der har været afholdt et møde med
brandinspektøren fra Vejle. Skovagerskolen har brugt stedet i 13 år, og det har
været meget godt for begge parter, men mon det nu bliver for besværligt?
Beretningerne blev taget til efterretning.
3. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Peter Føns:
Vi har et overskud, selvom vi havde budgetteret med et underskud. Alle i klubben
bidrager med hjælp, så vi på den måde har en god økonomi. Snescooteren er blevet
betalt af forskellige fonde. Selvom der er bygget et skur, er der også overskud her.
Overskud alt i alt godt 40 000,00 kr.
Vi understøtter ungdomsafdelingen.
Vi har ikke omlagt vores lån på Abrahamsens gård, fordi omkostningerne ville blive
for høje. Men vi har betalt lånet ud og lavet en låneaftale med JFS, så om 5 år skulle
OK Gorm være helt gældfri.
Budget 2015: Der vil ikke komme en forhøjelse af kontingenterne.
Man vil forsøge at imødekomme ønsker fra udvalgene, f.eks. ønske fra kortudvalget
til nyt materiel, der kan lette korttegningen. Man vil også benytte sig af muligheden
for at søge fonde.
Renteudgifter er sat for højt i budgettet. Der er ikke budgetteret med renovering af
Abrahamsens gård, men da renteudgiften bliver noget mindre, vil det måske ikke
betyde så meget.
Regnskabet for 2014 blev godkendt, og budgettet for 2015 blev vedtaget
4. Indkomne forslag:
Der er ikke indkommet forslag fra forsamlingen.
Forslag fra bestyrelsen: Ungdomsudvalget ændres til Børne- og ungdomsudvalget.
Dette blev enstemmigt vedtaget
5. Valg af ledelse:
Kasserer: Peter er genvalgt - ikke andre forslag
Træningsudvalg: Jørgen er genvalgt – ikke andre forslag
Arrangementsudvalg: Bente er genvalgt – ikke andre forslag
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Talent- og eliteudvalg: Pernille er genvalgt – ikke andre forslag
Ski-og motionsudvalg: Bjarke er genvalgt - ikke andre forslag
Torben får en tak og en Gormplatte for sin tid i bestyrelsen som formand for
ungdomsudvalget
Børne-og ungdomsudvalg: Steen er valgt for et år (i stedet for Torben)
Klubhusudvalg:
Erik er genvalgt – ikke andre forslag.
Ole Thomsen og Poul er med i klubudvalget og er egentlig ikke på valg til
generalforsamlingen.
Kaffe
6. Eventuelt/drøftelser:
Præsentation af bestyrelsens forslag til klubbens mission, vision, værdigrundlag,
politik og mål. De ting, der står her, står også i vedtægterne. Klubben er jo en
mønsterklub, og flere af bestyrelsesmedlemmerne har deltaget i et kursus om
rekruttering og fastholdelse. Der vil senere komme et udspil fra Vejle kommune,
som bestyrelsen vil se på.
Forslaget delt ud til drøftelse i forsamlingen:
Samtale i grupper ca. 15 min. Grupperne fremlagde deres synspunkter, som
bestyrelsen kan arbejde videre med.
Oplægget kan bruges som en slags budget – der kan ændre sig lidt undervejs, og
som skal justeres efter forholdene.
Der var en god snak rundt i grupperne. Flg. spørgsmål kom frem:
”Har vi ressourcerne og hvordan sikrer vi dem fremover?”
”Hvor ligger udfordringerne?”
”Kan man dele punkterne lidt op i forhold til de forskellige udvalg?” ”Så alle udvalg
ikke absolut skal have ansvar for alle punkter.”
Steen: Udvalgene er godt i gang med at sætte mål for og lave handlingsplan i de
enkelte udvalg. Der laves et årshjul i de enkelte udvalg, som gælder for det aktuelle
år.
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Merete: Find vej dag lørdag d. 25.april Opfordring til at deltage i denne aktivitet for
at være gode ambassadører for o-sporten. Arrangementet afholdes i år ved
Kongernes Jelling. Det er et helt nyt koncept og ny bane, der indvies den dag.
Borgmesteren er inviteret. Medlemmerne opfordres til at tage flyers og plakater
med ud på deres arbejdspladser og til deres familier og til at tage nogen med til
arrangementet samt snakke med de ”gæster”, der kommer den dag.
Karl Kristian: Findveji-banen i Jelling by er et nyt og spændende projekt – Karl
Kristian og Søren har arbejdet meget med det sammen med Kongernes Jelling. Der
er en fotoorienteringsdel i det – der er ingen synlige poster – der er traveltails via sin
mobiltelefon, så man kan få en historie læst op, når man er kommet til posten.
Endvidere er klubben blevet bedt om at deltage med projektet, når Kongernes
Jelling indvies d. 6.-7. juni.
Bente: Indbydelse til: Natklubmesterskab i Nørlund plantage d. 12.marts og til
klubture: Påskeløb på Mols d. 2.- 4.april + Skawdyst d. 10.- 12. juni.
Vedr. Jellingløbet: Det kniber med f.eks. en tovholder til Jellingløbet, og der må
gerne komme flere deltagere på selve dagen – så reklamer for arrangementet og tag
nogle med! Hvis man er interesseret i en sportident brik, kan man henvende sig til
Bente inden d. marts. Poul Erik sender mail ud til medlemmerne herom.
Asta: Oprydning og rengøring i byen til Jelling festival i 2015 og 2016. Asta fortsætter
som tovholder på det de næste to år. Derefter skal der findes en ny tovholder.
Poul Erik: Der afholdes ”Naturens dag d. 13.9.” Brandbjerg højskole laver et
arrangement, og vi vil blive spurgt, om vi kan lave et o-løb derude.
Poul Erik foreslog, at prisen påløbsafgifterne tages op til Repræsentantskabsmødet.
Spørgsmål fra forsamlingen: ”Hvordan kan man som almindeligt medlem få
indflydelse på udvalgenes arbejde, mål og handleplaner? Svar fra bestyrelsen:
Medlemmer må bare sige frem og komme til udvalget eller bestyrelsen og sige det.
Der arrangeres også klubaftener, hvor forskellige punkter vil blive taget op.
Bent takkede for i aften, og der blev sluttet af med fællessangen: Den danske sang
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