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Referat:  Ok Gorm generalforsamling onsdag d. 24.2. 2016 

Fremmødte: 26 medlemmer 

Velkomst ved formand Ole Binder 

Fællesang: Det er i dag et vejr 

 

1: Valg af dirigent:  

Henrik Holm valgt. Henrik konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet 

og beslutningsdygtigt. 

(Den samlede beretning og dagsorden delt ud) 

 

2: Uddybende bemærkninger til beretningerne: 

Ole - Formand: Ingen særlige bemærkninger 

Bent – Økonomi: Kommer under punkt 3 

Jørgen – Træningsudv.: Ikke mere at tilføje 

Merete – RUF-udv.: Ikke yderligere at tilføje 

Bente – Arrangementsudv. : Under afsnittet ”Løb i 2016” mangler der Natcupsyd i 

Gødding d. 4.3., og der skal stå Halland i stedet for Halden til årets klubtur i juli.  

Stig – Kort- og skovudv.: Dette er det bedste og mest spændende udvalg!            

Bent: Der mangler korttegnere i klubben. Man bliver bedre til at løbe o-løb ved at 

være korttegner- ens km tid bliver noget hurtigere, og det er rigtig sundt at gå en tur 

i skoven – 1 time i skoven giver 1 dag mere at leve i! Bent kom også ind på emnet 

skovtilladelser i forhold til vildtbestanden. 

Karl Kristian – Kommunikations- og PR-udv.: Ikke yderligere.                          

Bemærkninger fra medlemmer: Hjemmesiden er ikke mobilvenlig 

Pernille – Talent- og eliteudv.: Ikke flere tilføjelser 

Bjarke – Ski- og motionsudv.: Fraværende, men Ole kunne fortælle, at der har været 

god opbakning og mange med til årets skitur til Svarstad.  

Karl Kristian - Klubhusudv.: Orientering om nyt materialehus: Har søgt og fået 

økonomisk hjælp fra Jelling Musikfestival og fra Den jyske sparekasse – 100 000 kr., 

Man vil også søge Vejle kommune om 50 000 kr. Huset er budgetteret til at koste 

250 000 kr. Derudover kommer værdien af medlemmernes arbejde på ca. 75 000 kr. 
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Man vil indstille til bestyrelsen, at det bliver en løsning i træ og tage initiativ til, at 

arbejdet sættes i gang her i foråret. Niels G. Hansen er med i byggeudvalget, som 

han har været med i ved alt andet byggeri på Abrahamsens gård. Der har også været 

en arkitekt med til at lave tegningen af huset. Taget bliver som på de andre 

bygninger, og huset beklædes med træ. Der sættes en port i, så beregnervogn evt. 

kan køres ind. 

Ole – Afsluttende bemærkninger: Vi gør meget for at være mere synlige, men 

medlemstallet er desværre stagnerende, dog stadig nogenlunde stabilt. Det går fint 

for ski- og motionsafd. Det har i 2015 været lidt sværere at finde hjælp til de ikke 

sportslige aktiviteter – f.eks. hjælp til uddeling af kirkeblad og hjælp til koncerter og 

lign. En ide fra forsamlingen kunne være, at lægge det ud på Gorm Event, så 

medlemmerne bedre kan se, om der mangler hjælp til noget. 

Samtlige beretninger blev taget til efterretning. 

 

3: Regnskabsaflæggelse og budget ved Bent:  (Peter Føns fraværende pga. sygdom) 

Se bilag: Årsrapport 2015 

(Peter er den regnskabsansvarlige i klubben og Bent bogholderen) 

Orienteringsklubben: Af kontingenterne betales en meget stor del til DOF og JFS. 

Der er overskud. Det skyldes desværre mindre løbsafgifter – især til 

ungdomsløberne, men det skyldes også, at vi har tjent flere penge ved vores 

afholdte arr. – bla. Jellingløbet. Vi fik 5000 kr. for korttegningsprojektet i Tørring. Vi 

har fået 48.000 kr. for vores hjælp fra Musikfestivalen. Ungdomslejrene betales af 

løberne selv og af Sportens venner. Læringsture for voksne hviler i sig selv. Til kurser 

får vi refunderet 80 % af udgifterne. Der er dog store korttrykningsudgifter - bl.a. til 

printer, printerfarver og papir. Men alt i alt er der overskud i Orienteringsklubben. 

Ski- og motionsafd.: Den nye snescooter blev betalt af forskellige fonde, så ingen 

udgifter hertil – flot! Har en del medlemmer. Denne afd. har således også overskud. 

Klubhuset, Abrahamsens gård: Vi får tilskud fra Vejle kommune, da det er et ”åbent 

sted”, hvor man kan bruge madpakkerummet og toilettet. Der bruges en del el, men 

det er fortrinsvis til jordvarmen. Trappen i baggangen har Skovagerskolen/ Vejle 

kommune betalt. Vi har indfriet et Kreditforeningslån ved at låne 100 000 kr. af JFS -

Fælles, hvoraf vi betaler 20 000 kr. hvert år i 5 år. Derefter er stedet gældfrit.  Dette 

regnskab viser også overskud. 
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Så alt i alt har OK Gorm et samlet overskud på 114 193 kr. mod budgetteret 19 400 

kr. Det er et fint resultat. 

Budget 2016: Underskud til næste år – hovedsageligt pga. nyt materialehus. 

Kommentar til budgettet: 15 000 kr. i stedet for 10 000 kr. til uddeling af Kirkeblad. 

Regnskab for 2015 og budget for 2016 godkendt.  

 

4: Indkomne forslag 

 Se bilag fra RUF-udvalget 

Bestyrelsens forslag om navneændring fra RUF- udvalg/ Rekruttering-, udvikling- og 

fastholdelsesudvalg til rekrutteringsudvalg blev efter en kort uddybning ved Merete 

godkendt af forsamlingen. 

Skole-/Findvejiskolen-udvalget anser sig selv som et Ad hoc udvalg – og derfor 

kræver det ingen ændringer i vedtægterne. 

Der var ikke indkommet yderligere forslag. 

 

5: Valg af ledelse og klubhusudvalg: 

Formand: Ole genvalgt - ikke andre forslag 

Børne- og ungdomsudvalg: Steen genvalgt - ikke andre forslag 

 Kort- og skovudvalg: Stig genvalgt - ikke andre forslag 

Rekrutteringsudvalg: Merete genvalgt - ikke andre forslag 

 Kommunikations- og PR-udvalg: Karl Kristian genvalgt - ikke andre forslag 

Klubhusudvalg:  Karl Kristian og Åge Kobberø genvalgt – ikke andre forslag  

 

Pause med kaffe og franskbrød med pålæg og ost 

 

6: Evt. 

A: Drøftelse af ”pengeskabende” aktiviteter. 

 Skal vi fortsætte med at lave de mange aktiviteter, når vi har overskud, og når det 

kan være svært at få medlemmerne til at hjælpe? 
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Vi skal huske: At være med i en forening er et gensidigt fællesskab – det gælder for 

både børn og voksne, og i velkomstbrevet er der et brev med – hvori der står hvilke 

forventninger klubben har til dens medlemmer.  

Forslag til forbedringer: Man kan måske finde folk til opgaverne ud fra 

spørgeskemaerne.  Bestyrelsen kan prøve at få lavet en overordnet årskalender 

inkluderende alle årets opgaver og bruge det i spørgeskemaet. Det er også bedre at 

blive spurgt personligt og ikke via massekommunikation. Endvidere kunne 

aktiviteterne lægges ud på Gorm Event med tilmelding dér, så det var synligt, hvor 

mange der har tilmeldt sig.  

Uddeling af Kirkebladet: En god aktivitet for ungdomsløbere og deres forældre, og 

hvis der ikke er børn nok, må andre medlemmer træde til. I så fald kan overskuddet 

gå til hele klubben og ikke bare Ungdomsafdelingen. Det er sundt for 

Ungdomsløberne at mærke, at de kan være med til at gøre noget til gengæld for 

det, de får af klubben.  

Vi tjener ikke så meget på de sportslige arrangementer, så det er nødvendigt at 

tjene penge til klubben på anden vis. Vi må blive ved med at tro på, at folk godt 

gider og kan, når de har mulighed for det. 

OK Gorm har en høj goodwill rundt omkring, som kommer klubben til gode på andre 

måder – bl.a. ved tilskud til det ene og det andet. Man kan regne med den 

arbejdsindsats, folk fra klubben yder, og det må vi ikke ødelægge. Det er også med 

til at gøre klubben kendt, give klubben status – i det hele taget ”at brande ” klubben. 

Desuden giver det en vis form for samhørighed blandt klubbens medlemmer, hvilket 

også er en vigtig del. 

En videre drøftelse af dette punkt overlades herefter til bestyrelsen. 

 

B: Orientering af DOF’s landsdækkende projekt:: Findvejiskolen – skoleorientering 

ved Karl Kristian: 

Karl Kristian tog initiativ og indkaldte til et møde efter at bestyrelsen havde sagt ja til 

det. Vi vil gå ind i forbundets projekt, og vi har foreløbig oprettet et Ad hoc-udvalg 

hertil. Vi har haft møde med OK Snab, Vejle om et fælles tiltag med alle kommunens 

skoler. Kommunen har et budget til ”den åbne skole”- projekter. Så vi vil søge Vejle 

kommune om at gennemføre et sådant projekt for alle skoler i Vejle Kommune.  

DOF’s skolepakker består af et skolekort, faste poster, baneforslag og 

undervisningsmaterialer og koster pr. skole 4 500 kr. Klubben vil få dækket 

udgifterne til korttegning.  Vi skal mødes med forbundets projektleder på mandag, 
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som kan hjælpe os med ansøgningen. Mht. korttegning af skolekort så har Søren og 

Henning Mols vist interesse for det. Måske kan andre også være behjælpelige i 

forbindelse med rekognosceringen forud for rentegningen. 

 

C. Skal vi skifte fra Emit til Sportident? Ved Ole 

Fra klubledermøder har Ole erfaret, at langt de fleste klubber/løbere på sigt vil gå 

over til Sportident. Derfor opfordrer han Gorms medlemmer til selv at købe 

Sportidentbrikker. Klubben vil nok også gå over til Sportident med tiden. Der vil 

komme Sportidentbrikker i Sydkredstraileren, og OK Snab har søgt kommunen om 

indkøb af sportidentgrej. Poul Erik vil anbefale, at man køber de ”hurtige” brikker. 

 

D: Hilsen til Peter Føns ved Bent 

Bent informerede om, at Peter Føns er blevet opereret – Bent tog initiativ til, at vi 

sammen sender en hilsen til ham fra generalforsamlingen. 

 

E: De nyeste måder at tegne kort på ved Søren  

Søren viste på storskærm de nye måder. Udvalget vil endvidere gerne høre, om der 

er flere, der er interesserede i at tegne kort. Dorthe viste interesse for arbejdet. 

 

F: Om arbejdet i rekrutteringsudvalget ved Merete 

Udvalget består af: Et forholdsvis nyt Gormmedlem: Helle P, et medlem med 

erfaring: Asta, et ungt medlem: Gustav, et voksent medlem Steen og til sidst Merete 

som formand. Udvalgets opgave er primært at rekruttere nye medlemmer, tage 

godt imod dem og integrere dem i klubben. Der skal også findes mentorer til alle 

nye løbere. Aktuelt mål i klubudviklingsarbejdet: Øge medlemstilgangen de næste 

tre år med ca. 10 medlemmer pr. år. Det kan lige bemærkes, at andre klubber heller 

ikke synes, det er let at rekruttere nye medlemmer.  I vinter har udvalget stået for et 

nyt tiltag med 3 åbenthus-arrangementer søndag formiddag med løb og spisning.  

Dette tiltag gentages 2 søndage i marts måned, og der vil endvidere blive lavet et 

arrangement i maj måned, hvor alle medlemmer opfordres til at tage en gæst med. 

Alle tilstedeværende opfordres derfor til at benytte sig af tilbuddet! Desuden 

afholdes et Findveji-arrangement lørdag d. 30.4. kl. 14 i Jelling skov, hvor alle 

medlemmer også er meget velkomne. Merete efterlyste gode ideer fra 

forsamlingen. Ole roste udvalget for dets mange flotte tiltag, og Jørgen mente ikke, 
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at vi som klub gjorde noget forkert i forhold til at få flere medlemmer. Det kan være 

svært at få folk med i den tid, vi lever i. Der er jo så mange tilbud. Han mente, at det 

betyder meget, at vi som medlemmer kan inspirere andre til at løbe o-løb.  

 

G: Forretningsudvalget ved Ole 

Udover formand og kasserer skal der vælges 2 medlemmer af den valgte bestyrelse 

til at sidde i forretningsudvalget. Det var tanken, at det skulle gå på tur. Derfor 

vælges disse 2 for ét år ad gangen. I 2015 var det Bjarke, formand for Ski – og 

motionsudvalget, og Pernille, formand for Talent – og eliteudvalget, som var med i 

forretningsudvalget. Forsamlingen var enige med Ole om, at bestyrelsen på deres 

første møde fandt ud af, hvem der skulle sidde i forretningsudvalget for det 

kommende år.  

 

H: Invitation og opfordring til at deltage i klubturen til Halland ved Bente  

Der er løb fredag eftermiddag, lørdag og søndag. Bente fik ros for, at det kommer ud 

i så god tid, og for, at rammerne er fastlagte og kendte. Desuden en opfordring til 

alle medlemmer om at deltage i Divisionsmatchen d. 6.marts! 

 

Henrik: Tak for god ro og orden.  

Ole: Tak for fremmødet og velkommen til træning på tirsdag kl. 17.30 – omklædt! 

Fælles afslutning: Du som har tændt millioner af stjerner 

 

Referent – IJ 260216 


