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Æresmedlemsskab af OK Gorm 
Bent Nielsen (07.04.1942) udnævnes hermed til æresmedlem af OK Gorm. 
Æresmedlem nr. 1 
  
Bent startede med orienteringsløb ved militæret i 1963-1965 

 Medlem af AAIG 1965-1966 

 Medlem af OK Snab 1966-1973 

 Medlem af OK Gorm 1973- 

 
Til grund for motiveringen lægges følgende gøremål: 
 
I forhold til klubben 
Bent har været: 

 Medstifter og drivkraft ved oprettelsen af OK Gorm i 1973. 

 Klubbens formand i to perioder: 1973 – 1977, 1979 – 1980. 

 Klubbens kasserer 2002 -2009. 

 Klubbens Bogholder fra 2009 – er det fortsat. 

 Hovedansvarlig for tegning af klubbens første kort over Jelling Skov i 1:15.000 og har siden 

været aktiv korttegner i klubben. 

 Ansvarlig for korttegning i Gorm 1993-1998. 

 Klubbens skovkontakt siden klubbens start – altså i 45 år. 

 Medlem af OK Gorms klubhusudvalg fra 1997-2005. 

 Ansvarlig for tilsyn og rengøring (sammen med Birthe) af Abrahamsens Gård 1997-2005. 

 Stævneleder ved JM 1985. 

 Del af stævneledelsen ved Påskeløbene 2004. 

 
I forhold til idrætten orienteringsløb: 

 Bent blev klubbens første danske mester.  

o Nr. 1 ved DM Lang (H35) i 1977 – nu Ultralang med 36 deltagere. 

o Nr. 1. ved DM Klassisk (H35) i 1978 – nu Lang med 88 deltagere. 

o Har i alt taget 19 danske medaljer, heraf 5 Guld (2 individuel og 3 stafet). 

 
I forhold til kreds og forbund: 

 Kasserer i Sydkredsen 1981 – 1983 og derfor også i DOF’s økonomiudvalg i samme periode. 

 Revisor i DOF 1984 – 1985. 
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Følgende kendetegn lægges også til grund: 
Bent er kulturbærer i OK Gorm 
En kulturbærer er en person, der gennem sin egen adfærd udøver en ekstrem positiv indflydelse 
på sine omgivelsers adfærd, på holdnings- og traditionsdannelsen og på det klima, der eksisterer i 
klubben. 
Ord og egenskaber, der kendetegner Bent er ordentlighed, nøjagtighed, korrekthed, 
opmærksomhed.  
Dertil kan lægges, at han er eksakt, pålidelig, pertentlig, omhyggelig og ydmyg. 
I klubben har vi et begreb vi kalder, Gorm kvalitet. Det har Bent været med til at definere! 
 
Udsagn og handlinger, der beskriver noget af ovenstående: 

 Udsagn fra korttegnere i klubben:  

o ”Bent er den sidste af den gamle skole, som laver ordentlige kalker, som er til at 

rentegne efter”! 

o ”Jeg har et indrammet kort over Engelsholm fra foråret 1991 hængende på mit 

kontor, hvor jeg får tak for hjælp ved tegning af kortet. Det viser Bents 

overtalelsesevne på en stille og motiverende måde”! 

 Bent har styr på løbskonti med præcise opgørelser hver måned:  

o ”Her følger løbskontoopgørelse pr. 30.11.18. Saldo er fortsat jer til gode”. 

 Bent har styr på klubbens regnskab: Hver den 1. får bestyrelsen en mail med følgende 

melding: 

o ”Vedhæftet regnskab pr. 30.11.18. Regnskabet udviser et samlet overskud på kr. 

92.649,11 efter 3.033 posteringer. Der er følgende kommetarer til konto: …..” (eks) 

 Bent er en klar og tydelig dirigent: 

o Når der har været samling ved Brugsens P-plads til divisionsmatcher mv, har Bent 

altid haft overblik. Hvem skal køre med hvem. Hvem skal samles op. 

o Når arbejdsopgaver skal defineres og forklares f.eks. til Hausgaard koncerter. 

 Bent har meninger, men de udtrykkes altid på en diplomatisk måde uden at såre. 

 Bent er altid opmærksom på nybegynderen eller den nye, uanset om det er barn eller 

voksen, der dukker op på Abrahamsens Gård for første gang. 

 Bent er altid opmærksom på andres bedrifter og resultater. 

 Bent har altid været opmærksom på eksterne samarbejdsrelationer, Sportens Venner, 

skovejere, markejere, Jelling Musikfestval, m.fl. 

 
Ingen er i tvivl: OK GORM er som det "barn", Bent vil gøre alt for!!! 


