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Referat generalforsamlingen OK Gorm onsdag d. 20.2. 2019 

Velkomst ved formand Pernille Buch 

Fællessang: Velkommen i den grønne lund… 

Fremmødte: 35 medlemmer 

1. Valg af dirigent: Grethe Buch foreslået af bestyrelsen og valgt af forsamlingen 

som aftenens dirigent. Grethe kunne konstatere, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet såvel i Jelling ugeavis som på OK Gorms hjemmeside og 

dermed beslutningsdygtigt. 

 

2. Beretning ved Pernille Buch – kort gennemgang af den samlede beretning: 

Beretningerne ligger samlet på hjemmesiden, og kan ses der. Men Pernille 

gennemgik i korte træk den samlede beretning via et powerpoint-show. Hun 

sluttede af med at takke bestyrelsen og referenten for godt samarbejde i 

årets løb. 

 Kommentarer til beretningen: Asta: Det er en imponerende beretning, som viser, at 

der er et stort og flot aktivitetsniveau i samtlige udvalg. Marianne: Det er en fin 

måde, Pernille gennemgår beretningen på. KK: Ros til Pernille for flot arbejde, godt 

samarbejde i bestyrelsen, fine initiativer og hendes gode humør. 

Den samlede beretning blev hermed godkendt. 

3. Regnskabsaflæggelse ved Ole Binder: 

Regnskabet for 2018 blev delt ud til de fremmødte. Men det samlede regnskab kan 

også ses på hjemmesiden. Heraf kan det ses, at der samlet set er et overskud i 

klubben på 115.529,38 kr. Der var i forvejen budgetteret med et overskud på 20.300 

kr. Vi har i 2018 fået gode tilskud og gaver samt store overskud ved vore forskellige 

arrangementer. Til næste år budgetteres der med et samlet overskud i klubben på 

34.700 kr. Ole gennemgik regnskab og budget og pointerede, at der ikke ville blive 

tale om kontingentforhøjelse i 2019. Vi må i klubben være glade for, at vore 

arrangementer giver så flotte overskud.  
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Kommentarer til regnskabet: Jørgen D: Hvad bliver der af overskuddet? Ole: En del 

er brugt til at udbetale lånet på Abrahamsens gård, en del er indsat på klubbens 

konto i Den jyske Sparekasse, en del er ”sat i bero” i JFS og en del står i klubbens 

beholdning af diverse ting. Det er godt for klubben at have et beløb stående både til 

Abrahamsens gård og til forskelligt materiel. KK: Det er jo heller ikke sikkert, at vi 

hvert år kan få så stor en donation fra Jelling Musikfestival. Så det er godt at have 

lidt ”at tære” på. 

Regnskab og budget godkendt af forsamlingen. 

4. Indkomne forslag – Ingen forslag indkommet. 

 

5. Valg af ledelse:  

Kasserer: Ole Binder modtog genvalg (ingen andre kandidater foreslået) 

Formændene for følgende udvalg: 

– Arrangementsudvalg: Bente Ringive modtog genvalg (ingen andre 

kandidater foreslået) 

– Talent- og Eliteudvalg: Claus Lyngby modtog genvalg (ingen andre 

kandidater foreslået) 

– Træningsudvalg: Jørgen Damgaard på valg, men modtog ikke genvalg. 

Anette Lund foreslået af bestyrelsen og valgt. (ingen andre kandidater 

foreslået) 

– Skiudvalg: Bjarke modtog ikke genvalg, og der var ingen andre forslag 

hverken fra bestyrelsen eller forsamlingen. Det blev besluttet, at skiudvalget 

må klare sig uden formand i 2019 og være repræsenteret i klubben via Ole 

Binder som er med i skiudvalget. Der må arbejdes på at finde en formand til 

dette udvalg i løbet af året. 



Side 3 af 4 
 

Valg af klubhusudvalg i henhold til § 7 A 

På valg til klubhusudvalget: Erik Jensen modtog genvalg. (ingen andre 

kandidater foreslået) 

Samtlige valg gælder for 2 år. 

6. Evt.  

Asta fortalte, at hun og Ole havde været til et møde med Musikfestivalen og fået at 

vide, at den måde, man er blevet belønnet på i klubben mht. scenearbejde og 

oprydningsarbejde, vil fortsætte de næste 2 år. 

Pernille takkede Bjarke og Jørgen for deres store arbejde i bestyrelsen, og Jørgen fik 

overrakt en Gorm-platte for sit arbejde. Bjarke var desværre ikke til stede, så han vil 

få overrakt sin platte på et senere tidspunkt. 

Jørgen takkede for platten og det gode samarbejde i bestyrelsen, og han udtrykte 

stor glæde over, at Anette ville overtage jobbet som formand for træningsudvalget. 

Steen opfordrede medlemmerne til at deltage i et rekrutteringsarrangement søndag 

d. 24.2. kl. 10 fra Gormshallen, Jelling. 

PE: Opfordring til at deltage i Vejle kommunes idrætsgalla d. 25.4. Billetter kan 

reserveres på kommunens hjemmeside fra d. 1.3. 

Hermed sluttede den ordinære generalforsamling, og Grethe takkede forsamlingen 

for god ro og orden. 

Pause med kaffe/te, boller og kager. 

Under kaffepausen bød KK velkommen til OK Gorms allerførste bestyrelse: Harry 

Asmussen, Jenny Asmussen, Conny Bæk Hansen og Gerda Monrad Jensen. 

Bestyrelsesmedlemmerne var blevet indbudt for at være med til at fejre, at den 

nuværende bestyrelse ville hædre Bent Nielsen, klubbens første formand, ved at 

udnævne ham til æresmedlem i klubben – endda den første i klubbens historie. 

Bent fik udleveret diplom og gaver, og der blev holdt flere taler for ham. Desuden 

blev der vist gamle videoklip fra klubbens historie til stor morskab for forsamlingen. 
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Bent takkede for det hele.  

Pernille sagde tak til Bodil N.P. og Birthe for hjælp til borddækning og det fine 

kaffebord, inden hun sagde tak til forsamlingen for det fine fremmøde. 

Fællessang: Skuld gammel venskab… 

Referent – IJ – 210219 


