
Referat fra generalforsamlingen i OK Gorm Onsdag d. 23/2 2022 kl. 19.00 på 

Abrahamsens Gård 

 

Dagsorden efter vedtægterne (se evt: http://okgorm.dk/bestyrelse-og-udvalg/) : 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning  

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af ledelse i henhold til § 5. 

Formand Pernille Buch (modtager genvalg) 

Formændene for følgende udvalg: 

– Børne- og Ungdomsudvalg Toke Seir (modtager genvalg). 

– Kort- og Skovudvalg Stig Knudsen (modtager genvalg) 

– Rekrutteringsudvalg - vakant 

– Kommunikations- og PR-udvalg - vakant 

Valg af klubhusudvalg i henhold til § 7 A 

På valg til klubhusudvalget: 

– Karl Kristian Terkelsen og Jens Kristian Laursen  (modtager begge genvalg) 

6. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til bestyrelsen 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Referat: 

Velkomst ved formand Pernille Buch 

Fællessang: Blæsten går frisk 

Fremmødte: 24 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 Jellingavisen som på OK Gorms hjemmeside, og hun kunne også se, 

at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. Derfor kunne hun og 

forsamlingen beslutte, at generalforsamlingen både var lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtigt. 

http://okgorm.dk/bestyrelse-og-udvalg/
http://okgorm.dk/bestyrelse-og-udvalg/
http://okgorm.dk/wp-content/uploads/2021/02/Samlet-Beretning-GORM-2020.pdf


2. Beretning ved formand Pernille Buch: Beretningerne ligger samlet på 

hjemmesiden, og kan ses der. Pernille gennemgik i korte træk den samlede 

beretning via et PowerPoint-show.  

2021 var igen præget af corona med tilhørende restriktioner og aflysninger især i 

foråret, men der var dog meget, der kunne gennemføres især i efteråret. Således 

kunne divisionsmatcherne gennemføres med det flotte resultat, at OK Gorm 

kunne forblive i 1.div. I forbindelse med udfordringerne med corona takkede 

Pernille Bent for den indsats, han havde ydet, med at søge om mulige 

hjælpepakker som kompensation for manglende indtægter ved diverse 

arrangementer. I forbindelse med sommerens WOC2022 skal der bruges meget 

hjælp, og de medlemmer der endnu ikke har meldt sig som hjælpere, vil blive 

kontaktet på,  inden så længe. Der vil bliveR afholdt et stort arrangement i Kolding 

for alle interesserede fra de arrangerende klubber lørdag d. 19.3. med de nyeste 

informationer om WOC2022. 

Juni måned 2022 bliver en travl måned for OK Gorms medlemmer: Jellingløbets 

40 års jubilæum, Gorm 3-dages i Vedersø, Skole-OL, Hærvejsløbet og WOC2022. 

Som en belønning for arbejdet med VM, kan medlemmerne se frem til en klubtur 

til Tjekkiet i uge 42, hvor klubben bruger overskuddet fra WOC2022 til at betale 

for ophold, træning og halvpension. Se mere på hjemmesiden og tilmelding via 

Gorm Event inden d. 1. maj. 

Kort- og Skovudvalget har brugt en del timer på revidering af Hastrup Skov – 

kortet. Desuden er der tegnet skole- og nærkort til Billundskolen, Den 

internationale skole i Billund samt Sdr. Omme skole. Folketingets forslag om 

oprettelse af Nationalparker flere steder i DK kan komme til at påvirke O-sporten, 

men nu får vi se. 

Der har i 2021 været tilbud om træning for både voksne og børn, men i foråret 

dog præget af Corona restriktioner. Børnene har været inddelt i grupper og 

træningen har været en kombination af sjove lege og fysisk aktivitet i skoven. De 

ældre ungdomsløbere har haft et tilbud om evaluering/oplæg en halv time inden 

træningen reelt startede om tirsdagen. Det har Steen stået for.  

Hos de voksne har vi igen forsøgt os med 2 ens momenter – hvor der trænes det 

samme i Jelling samt gangen efter i fremmed skov. Dette fortsættes i 2022.   

Josefine Lind er fortsat med på landsholdet. I TC-Syd har vi ikke nogle løbere med, 

men i TVO har Gorm pt. Rasmus og Esben med. 



Rekrutteringsudvalget, Skiudvalget, og Kommunikations- og PR udvalget har 

været uden formænd. Opgaverne er blevet varetaget af henholdsvis Grethe, Ole, 

Pernille og Karl Kristian. Der blev pga. situationen med Corna ikke afholdt 

rekrutteringsdage i foråret 2021, men det vil der blive i 2022 - de næste 5 

søndage. Mht. ski var der fin sne i Jelling i vinteren 2021. Det var igen grundet 

Corona ikke muligt at tage på ski-ture.  

Klubhuset har haft fremgang i lejeindtægter, og bliver desuden brugt af bl.a. 

Naturhistorisk forening i Vejle, Petanque-klubben, til TVO træning og til 

Yogaundervisning. D. 22.6.2022 er det 25 år siden, at OK Gorm overtog 

Abrahamsens gård, men fejringen af jubilæet udsættes til d. 15.12. 2023, da det 

på denne dato vil være 25 år siden, at OK Gorm købte stedet. 

Pernille sluttede gennemgangen af beretningerne med at takke bestyrelsen, Bent 

og Inger for samarbejdet i det forløbne år. 

Kommentar: Peter Føns roste Pernille for en flot gennemgang og præsentation af 

beretningerne. Desuden en stor ros til udvalgsformændene for hver deres 

udførlige beretninger, som jo gemmes på hjemmesiden. Det er både 

beundringsværdigt og bevaringsværdigt – ”det danner spor”, som Peter sagde. 

Ellers ingen kommentarer til beretningen, og således kunne forsamlingen 

godkende den. 

3. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Ole Binder: 

Klubben har stort set ikke mistet medlemmer eller kontingent-indtægter på trods af 

corona-situationen. Der har ikke været afholdt så mange arrangementer, men vi har fået 

kompensation i form af forskellige hjælpepakker, som Bent har søgt.  Der er til gengæld 

ikke brugt penge til nyinvesteringer. Det samlede overskud er på 81.000 kr. Der 

budgetteres med et mindre overskud i 2022. Overskuddet fra WOC2022 vil gå til en 

klubtur for medlemmerne til Tjekkiet i uge 42.  

Klubbens økonomi ser god ud og egenkapitalen vokser. 

Ole takkede Bent for hans store hjælp med bogføring og regnskab. 

I år blev regnskabet ikke delt ud i papirform, men hvis man har ønsker herom, så kan 

det fås ved henvendelse til Ole Binder. 

Forsamlingen havde ingen kommentarer og godkendte derfor regnskabet for 2021 og 

budgettet for 2022. 

4. Indkomne forslag:  

Ingen indkomne forslag 

 



 

5. Valg af ledelse i henhold til § 5. 

Formand Pernille Buch (modtager genvalg)  Genvalgt - ingen andre forslag  

Formændene for følgende udvalg: 

– Børne- og Ungdomsudvalg: Toke Seir (modtager genvalg). Genvalgt - ingen andre 

forslag 

– Kort- og Skovudvalg: Stig Knudsen (modtager genvalg)  Genvalgt - ingen andre 

forslag 

– Rekrutteringsudvalg pt. vakant – stadig vakant – Grethe Buch  er kontaktperson 

– PR- og Kommunikationsudvalg  pt. vakant – stadig vakant – KK  er kontaktperson 

Valg af klubhusudvalg i henhold til § 7 A 

På valg til klubhusudvalget: 

– Karl Kristian Terkelsen og Jens Kristian Laursen  (modtager genvalg)  Genvalgt - 

ingen andre forslag  

 

6. Eventuelt: 

Karl Kristian fortalte, at nu var der styr på alle de fotos, der ligger på OK Gorms 

hjemmeside. 

I forhold til skiudvalget har IB Jensen lovet at stå for snescooteren og opkøring af 

skispor, når og hvis det bliver aktuelt. 

Anna Grethe Najbjerg ville bede bestyrelsen drøfte, om der fremover stadig skal gives 

pokaler til de voksne medlemmer i forbindelse med klubmesterskaberne. Måske er tiden 

løbet fra denne tradition, og der kunne måske findes en anden måde at hædre dem på. 

Asta havde scrapbogen med og opfordrede medlemmerne til at kigge i den. 

Josefine fik uddelt 6.000 kr. fra Gorm/Elite Vejle.  

Josefine takkede for beløbet og kunne fortælle, at træningen går godt, og at hun håber 

at hun bliver udtaget og kan repræsentere Danmark til sommer. 

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

Pause med kaffe og kage 

Sidste punkt denne aften var oplæg omkring rekruttering og ”den gode velkomst”. En 

arbejdsgruppe fra bestyrelsen har arbejdet med netop dette og udarbejdet et oplæg til 

generalforsamlingen. Arbejdsgruppen består af Grethe, Pernille, Steen, Toke og Bente. 

Gruppen har deltaget i Vejle kommune og DGI´s kursus: ”Den gode velkomst og stærke 

fællesskaber”. Grethe gennemgik de vigtigste punkter fra kurset og derefter blev 

forsamlingen opdelt i grupper og bedt om at drøfte følgende og komme med deres input 

til rekrutteringsudvalget og bestyrelsen: 



 

- Hvad er en god ”buddy” i OK Gorm? 

- Hvad indeholder en god fælles-afslutning i OK Gorm? 

Forslagene blev noteret på posters og samlet sammen til det videre arbejde. 

Fællessang: I skovens dybe stille ro 

Afslutning: Pernille takkede medlemmerne for fremmødet og Birthe og Bodil for at have 

lavet mad og serveret kaffe og kage.. 

Referent – IJ – 24022022 


