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BESTYRELSESMØDE: Nr.1 2015-2016, GORM 

TID:  Mandag d. 2/3 2015 kl. 18-22  

STED:  ABRAHAMSENS GAARD 

 

DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Merete, Steen, KK, Jørgen, Ole. 

REFERENT: Jørgen 

AFBUD: Bjarke 

Forplejning: Bodil havde lavet en fortræffelig middag 

 

 

DAGSORDEN/ REFERAT ACTION 

1. Godkendelse af referater: 

• Generalforsamling 18/2 2015 

- Vi bør lige have Vedtægterne frem og være enige om, hvor der skal ændres og hvem der 

sørger for det. (kk) 

- Vi debatterede skriftligt oplæg til Vision, politik og mål. Der kom nogle bemærkninger. 

Jeg har indarbejdet dem i papiret. Den nye version ligger i dropboks og er lagt på den nye 
hjemmeside, men kan ændres. Er der tilføjelser, flere kommentarer? Det vil være fint at få 

den snak gjort færdig og sagen vinget af, så den ikke bare hænger.(kk) 

- Referentopgaven fremover – hvor ligger den? (kk) 

 

Referat: 

1) Referatet fra generalforsamling 18.2. blev godkendt 

2) Ole retter vedtægterne til i følgende blev besluttet på generalforsamlingen. Ungdomsudvalget 

hedder nu Børne- og ungdomsudvalget. 

3) Blev ikke behandlet 
4) Aftenens referentopgave påtog Jørgen sig. Ingen afklaring af, hvordan det skal være fremover 

 

 
Ole 

 

 

 

 

 

 

Jørgen denne gang 

2. Velkommen til nyt bestyrelsesår 

• Hvem er med i udvalg og underudvalg 2015? 

- Vi skal have valgt medlemmer til forretningsudvalget for 2015. (kk) 

- Vi bør bestemme, hvordan vi vælger – også fremadrettet. Bør også vedtægtsmæssigt 

funderes. Jeg har lavet udkast til forretningsorden for Gorm, der omtaler det og jeg har 

lavet udkast til vedtægtsændringer, som tager højde for en vedtægtsmæssig fundering af  et 

forretningsudvalg. Se dropbox (kk) 

• Status på udvalgenes arbejde med  mål og handleplaner og opgavebeskrivelser. (kk) 

• Andet  

Referat: 

1) Listen over udvalgsmedlemmer opdateres. Udvalgsformændene sender medlemslister til Ole.  

2) Forretningsudvalg i det kommende år: Ole, Peter, Pernille og Bjarke.       

Vi har skåret antal bestyrelsesmøder ned til tre om året. Det er en lettelse og giver plads til 

udvalgsmøder. Vi kan stadig blive bedre til at strukturere bestyrelsesmøderne. Vi drøftede om 
antallet er bestyrelsesmøder er passende.  

Vi besluttede at fortsætte et år mere med tre fælles bestyrelsesmøder. Forretningsudvalget skal 

gøre opmærksom på, hvornår de mødes og hele bestyrelsen skal kende dagsordenen. De øvrige 

bestyrelsesmedlemmer kan ønske at deltage i forretningsudvalgsmøderne og drøfte bestemte 

emner. Udvalgets opgave er bl.a. at forberede bestyrelsesmøderne og samle op på bestyrelsens 

arbejde. 

3) Udkast til forretningsorden fremadrettet blev skubbet til senere behandling 

4) Udvalgenes arbejde med mål: 

Udvalgene laver aftaler med Karl Kristian om udvalgenes arbejde, så der kommer en linie i det. 

Steen viste børne- og ungdomsudvalgets forslag til deres mål, handleplaner og årshjul. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

 

 

 
 

 

 

Ole 

 

 

 

 

Alle 
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3. Hvordan ser vi på DOF’s plan 2020? 

Referat: 

Karl Kristian, Asta og Peter skal til DOF's repræsentantskabsmøde, hvor 2020 planen skal drøftes. DOF 

arbejder på at indføre en ny struktur med færre bestyrelsesmedlemmer i DOF's bestyrelse. 

Silkeborg OK har fremlagt et alternativt forslag til bestyrelsens sammensætning. Vi har drøftet fordele 

og ulemper ved de to modeller uden at blive enige om en bestemt indstilling.  

Vi overlader det til klubbens to repræsentanter at træffe afgørelsen og stemme efter bedste evne efter 

debatten på repræsentantskabsmødet i weekenden.  
Karl Kristian har ikke stemmeret. 

 

4. Præsentation af ny hjemmeside 

- Individuelle aftaler med nøglepersoner (som udgangspunkt formand, udvalgsformænd) om 
instruktion i at lægge på hjemmesiden og drøftelse af områder/emner, der fortsat mangler 

at blive beskrevet. (kk) 

Referat: 

Karl Kristian gennemgik hjemmesiden. Den nye hjemmeside er lige på trapperne.  

Nogle af  punkterne er meget lange og man skal scrolle langt ned for tjekke om, der er noget relevant. 

Der kom forslag om, at det enkelte punkt kunne starte med underoverskrifter som linker til tekst længere 

nede på den samme side for at skabe overblik over en lang tekst. 

 

Vi drøftede, hvilke arrangementer, der skal i kalenderen. Vores egne arrangementer, ture og anbefalede 

løb skal med. 

 

 

 

 
 

 

 

Karl Kristian 

5. Vigtige datoer i 2015  

11/3 kl. 17:15 -18  JFS Prisudddeling – herefter generalforsamling – skal vi tilmelde fælles? 

                               Ole tager fotos og skriver til hjemmeside 

              18:15 – fællesspisning og kl. 19 – Generalforsamling 

12/4       Divisionsmatch Lunge Bjerge 

  25/4 kl. 10-14  Find Vej – Kongernes Jelling 

 

Ole opdaterer kalenderen på okgorm@gmail.com , der også vises på hjemmesiden. Som nævnt 

under pkt. 4 er det vores egne arrangementer, ture og anbefalede løb skal med.             

 

 

 

Ole 

 

 

 

 

Ole 

6. Bestyrelsesmøder 2015  

• Datoer  

• Temaer for de enkelte møder.  

• Fastlæggelse af forretningsudvalgsmøder (kk) 

 

Referat: 

Datoer: 16/6 kl. 19-22, 25/11 kl. 19-22 

Emner: tilskud til klubudvikling, rekruttering, møde med Henning Hansen 

Forretningsudvalget planlægger selv deres mødeaftener og sender datoer til bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 
 

KK (Henning) 

Ole 

7. Eventuelt 

• Henvendelse fra EliteVejle/Vejle Kommune 2015 (kk) 

 
Referat: 

Der arbejdes på at få VM i orienteringsløb til Vejle i 2020. 

Klubaftener koordineres af arrangementsudvalget. April: Find vej, hjemmeside, klubture m.m. 

Merete luftede ideen om at arrangere løb med efterfølgende frokost om søndagen næste vinter 

Evt rekrutterings møde med inspiration fra Gerd Nielsen 

Kan vi udleje vores hvide telt ud? Ja til medlemmer for 500 kr. 

Klubbens navne på o- service skal tilrettes 

Sydkredsen overvejer om vi skal fastholde emit eller gå over til sportident. Poul Erik, Peter og Jørgen 

Jakobsen i udvalg 

 

 

 

 

 

Bente 
 

Merete 

 

Pernille 

Peter 
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Orientering v/kk  - Tilføjes:  (udsendt til bestyrelsen før bestyrelsesmødet) 

1. Torsdag den 19.3. underskrev Henrik Jensen, Snab og K. K.Terkelsen Samarbejdsaftale 2015 mellem TVO og EliteVejle. 

EliteVejle afsætter også i 2015 50.000 kr. til TVO. Derudover laves udviklingskontrakt med Josefine, der også indebærer 

økonomisk støtte. Nyt: Efter nærmere aftale ydes i 2015 et økonomisk tilskud til klubudviklingstiltag 

2. 23.4. var Bent Nielsen og KK til et møde for idrætslærere i Vejle Kommune. Vi fik 40 min, hvor vi præsenterede 

muligheder for samarbejde med kommunes 2 orienteringsklubber smat orienterede dem om alle de fine muligheder der 
ligger for lærere under Find Vej. 

3. 23.4. var landstræner Lars Lindstrøm på besøg for at give input til klubtrænere, TVO og TC personlige trænere. I alt deltog 

20, hvoraf  6 var fra Gorm. KK havde inviteret og ledede mødet. Omtale kan ses på EliteVejles hjemmeside: 

http://www.elite.vejle.dk/Nyhedsarkiv/Landstraeneren-besoegte-TVO-og-TC-Syd-Vejle.aspx. 

4. Find Vej i Kongernes Jelling bliver efter anbefaling fra Charlotte Amalie Hvilshøj, Kongernes Jelling udstyret med 

Mobilquiz. Den 6 fløjede folder er nu udvidet til 8 fløje. OK Gorm er med projektet Find Vej i Kongernes Jelling inviteret 
til at være med til åbningen af det nye oplevelsescenter – sandsynligvis den 6-7. juni. 

5. Lørdag den 18.4. Forårsrengøringsdag Abrahamsens Gård og rengøring i naturen (Grønt Forum, Vejle). Beslutning om 

Gorms deltagelse rengøringsdag i naturen skal tages på bestyrelsesmødet. 

Beslutning: Steen tilbød at han sammen med medlemmer i ungdomsafdelingen tager den opgave. Steen og KK aftaler 

nærmere  

http://www.elite.vejle.dk/nyhedsarkiv/landstraeneren-besoegte-tvo-og-tc-syd-vejle.aspx

