
Referat: 
Velkomst ved formand Pernille Buch 

Fremmødte: 26 medlemmer (Deltagernes navne kan ses på Gorm Event) 

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 hun kunne også se, at de indførte corona 
restriktioner for afholdelse af generalforsamlinger (tilmelding, antal/areal/afstand og 
coronapas/negativ coronatest) var overholdt. Derfor kunne hun og forsamlingen beslutte, at 
generalforsamlingen både var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt. 

 
2. Beretning ved formand 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.  

Året 2020 har i den grad været et anderledes år og præget af Corona-situationen med mange 
aflysninger til følge. Men klubben har fungeret, og der har været afholdt nogle arrangementer, 
træninger og bestyrelsesmøder. Hun takkede Bent for den store indsats med at søge tilskud fra 
Corona puljerne til klubben. Hun takkede også bestyrelsen inkl. referenten og Anette Lund, som 
træder ud af bestyrelsen, for godt samarbejde i det forløbne år. Anette vil få udleveret en 
Gormplatte for hendes indsats i bestyrelsen. Hun fortsætter dog i klubben og som træner i TC-
Syd. Sportslige resultater har det været lidt småt med, da de fleste løbsarrangementer har 
været aflyst. Det blev dog til medaljer (ingen af guld) ved de 3 DM-løb, der blev afholdt i 
efteråret.  

På trods af de begrænsninger Corona situationen har medført, er der blevet afholdt enkelte 
arrangementer, såsom 3 rekrutteringsarrangementer. I det tidlige forår, et virtuelt Jellingløb, et 
MTBO-løb, et åbent O-løb i Gødding skov og et klubmesterskab i Silkeborg. Desuden har 
korttegnerne bl.a. revideret kort, tegnet et MTBO-kort over Jelling skov, tegnet sprintkort over 
Billund by og tegnet nye skolekort. Der er desuden indgået aftaler med nye ”findvej i skolen” 
projekter, og postpælene i de tidligere projekter er gennemgået og enkelte fornyet. I kort- og 
skovudvalget har Annett Lassen overtaget arbejdet med skovkontakt efter Bent Nielsen. Der er 
flere udvalg, der kunne bruge nye kræfter. Pt. er Skiudvalget, Rekrutteringsudvalget og PR- og 
kommunikationsudvalget uden formænd. Der er udpeget kontaktpersoner fra udvalgene, men 
hvis nogen har interesse for at indgå og evt. være formand i disse udvalg, er man meget 
velkommen til at henvende sig til Pernille. I klubhusudvalget har Poul Pedersen trukket sig efter 
at have været med siden starten i 1995 – men han vil gerne hjælpe stadigvæk, hvis der er 
behov for det. Stor tak til Poul for hans indsats. Rengøring af klubhuset foretages stadigvæk af 
KK og i hans fravær af Bodil. 

Der var ingen kommentarer til beretningen, og således kunne forsamlingen godkende den. 

 
3. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Ole Binder: 

Ark med klubbens regnskab blev udleveret til forsamlingen. Heraf kunne ses, at der i 2020 
havde været et samlet overskud i klubben på 36.000 kr., men hvis ikke man havde fået 56.000kr 
fra Corona midlerne, havde der været et underskud på 19.000 kr. Klubhuset har givet et 
underskud, da der ikke er kommet så mange penge ind i lejeindtægter, men heldigvis har Vejle 
kommune og JFS hjulpet med at dække det meste af underskuddet, og resultatet er dermed 



kun 5 000 kr. i underskud. I budgettet for 2021 regnes også med et samlet underskud for OK 
Gorm - en af grundene hertil er, at der heller ikke i 2021 afholdes Jelling Festival. Men måske 
kan der igen søges flere corona midler, og i 2022 forventes et godt tilskud til økonomien pga. 
WOC2022 arrangementet.. Klubbens regnskab og økonomi ser godt ud, og da Abrahamsens 
gård jo er betalt, har klubben også en særdeles god egenkapital. Ole takkede Bent for hjælp 
med bogføring og alt det praktiske arbejde med regnskabet.  

Forsamlingen kunne på denne baggrund godkende regnskabet for 2020 og budgettet for 2021. 

 
4. Indkomne forslag:  

Ingen indkomne forslag 
 

5. Valg af ledelse i henhold til § 5. 
Kasserer: Ole Binder (modtager genvalg) Genvalgt - ingen andre forslag  
Formændene for følgende udvalg: 
– Træningsudvalg: Anette Lund (modtager ikke genvalg). Steen Holmegaard foreslået af 
bestyrelsen og valgt. 
– Talent- og eliteudvalg: Claus Lyngby (modtager genvalg). Genvalgt - ingen andre forslag. 
– Arrangementsudvalg: Bente Ringive (modtager genvalg). Genvalgt - ingen andre forslag. 
Ski- og Motionsudvalg: pt. vakant – stadig vakant – Ole er kontaktperson til bestyrelsen.  
Uden for tur skal vælges for 1 år: 
– Rekrutteringsudvalg: pt. vakant – stadig vakant – Grethe kontaktperson. 
– Kommunikations- og PR-udvalg: pt. vakant – stadig vakant – KK kontaktperson. 
– Børne- og ungdomsudvalg: Steen Holmegaard stopper. Toke Seir foreslået af bestyrelsen og 
valgt.  
Valg af klubhusudvalg i henhold til § 7 A 
På valg til klubhusudvalget: 
– Erik Jensen (modtager genvalg) Genvalgt - ingen andre forslag. 
 

6. Eventuelt: 

KK: Hærvejsløbet bliver gennemført i år lørdag d. 26. juni og man opfordres til at hjælpe. 
Tilmelding hertil på Gorm Events. 

Bent: Uddelte medaljer fra JFM Sprint til Pernille og Hans Christian Strib, som blev mestre i 
deres rækker. 

Bente: Jellingløbet bliver i år et såkaldt Facebook-løb, og medlemmerne opfordres til at dele 
informationen på Facebook. Opfordring til at deltage og motivere andre til at deltage i Gorm 3-
dages i weekenden d. 12. og 13. juni. 

Jacob: Opfordring til at blive bedre til at tage os af nye medlemmer – blande sig med dem, 
snakke med dem og opfordre dem til at deltage i løb og andre arrangementer. Grethe: 
Rekrutteringsudvalget vil i den forbindelse arbejde på, at klubbens mentorordning kan sættes i 
gang igen. Ordningen har desværre ikke kunnet fungere under Corona restriktionerne. 

Hermed sluttede generalforsamlingen, og Grethe kunne takke for god ro og orden. 

Pause med kaffe og kage 



Seneste nyt om VM i sprint i 2022 v. Per Eg. 

Efter kaffepausen fik Per Eg fra WOC-ledelsen ordet for at give forsamlingen en status på det store 
VM arrangement, som kommer til at foregå fra d. 25. – d. 30. juni 2022. Per Eg gav med et 
powerpoint-show et fint overblik over forberedelserne. Programmet bliver det samme, som det 
oprindeligt var planlagt til året 2020. Eventcentret bliver flyttet fra Vingsted Centret til Comwell i 
Kolding, hvilket ser ud til at være en fin aftale. Der har været enkelte ændringer i 
stævneorganisationen, som det er nu, er alle trekantklubberne repræsenteret i denne. Økonomien 
er en stor udfordring, da der jo har været store udgifter forbundet med, at arrangementet pga. 
Corona har skullet udskydes 2 år. Men heldigvis er der blevet tildelt et meget flot beløb i Corona 
støtte. Der er selvfølgelig stadig store udfordringer, der skal løses bl.a. med overblik over hjælpere, 
tilladelser, trafik og logistik, antal funktionsledere og styring af økonomien. Det er ikke til at vide, 
hvor mange deltagere, der kommer til publikumsløbene, hvilket har stor betydning for det 
økonomiske resultat – i sidste ende. Tour De France starter i DK umiddelbart efter VM. Vi håber, at 
få en god effekt af dette, fx flere publikomsløbere, da de har mulighed for at se Tour De France 
søndag i Vejle. Forud for arrangementet vil der blive arrangeret nogle træningslejre og testløb, 
hvor der også skal bruges hjælpere. Der er brug for meget hjælp til så stort et arrangement - så 
endnu en gang en opfordring til at melde sig som hjælper, hvis man ikke allerede har gjort det. 

Afslutning: Pernille takkede for et fint fremmøde. Hun takkede også Birthe og Bodil for at have 
lavet mad og serveret kaffe og kage. 

Referent – IJ – 01062021 


