
Referat fra møde i OK Gorms forretningsudvalg d. 7/8-2014 

(KK, Peter Føns, Jørgen Damgaard og Ole) 

Der skal fremover sendes referat rundt, og det skal meddeles lidt tid inden, hvornår der holdes møde, 
så der kan leveres indspark/punkter til møderne. 

Trænerjakke: Der skal IKKE stå træner på ryggen. Foran skal der være logo, stå ”træner” og navn i 
rimelig diskret størrelse. Nogen har spurgt, om Pernille er træner i Gorm. Pernille er Gorms træner i 
TVO og deltager i trænermøder for ungdomstrænere. Der mangler foto af hende i ”garagen”, både 
som bestyrelsesmedlem og som træner – det første foto blev dårligt, men det kommer. Claus skal ikke 
have en trænerjakke. 

7/8 var der omtale af Gorm og ”2. sæsonstart” i en lille artikel med foto i VAF – indsendt af KK. Egentlig 
burde vi have været bedre forberedt på starten efter sommeren. JfS vil også senere på måneden i 
pressen informere om muligheden for 3 prøvetræninger i de forskellige klubber. 

Fremover skal der også være en begynderbane til børn på træningsaftener. 

KK beder Stig om at lægge et kort over Jelling Skov med indtegnede ”forbudte områder” til 
træningsbrug på Dropbox, så vi kun løber i de tilladte områder. 

O-ringen: Lidt kommunikationsfnidder omkring afregning på grund af uklarhed om kørsel m.v. Klubben 
betaler kørsel for unge inden for DK, man deles om kørsel fra hytte til stævnerne og fælles mad. 

Klubture generelt: Vilkår skal meldes mere klart ud (kørsel, pris for overnatning, organisering af mad, 
vilkår ved afmelding), og der skal være meldt ud, hvem der er tovholder(e). 
Der skal gerne flere med på klubture. 
Skelnen mellem klubture med noget klubtilskud og andre fællesture, hvor deltagerne bare deler 
udgifterne. 
Det må arrangementsudvalget gerne snakke mere om! 

JfS/Gormshallen fest 4/10 – det bakker vi op om med omtale på hjemmesiden og invitationer i 
klubhuset. (info vedhæftet) 

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 17/6-2014 (er på hjemmesiden nu): 
Vi skal øve os i at formulere os både til bestyrelsen og til andre læsere af referatet. Evt. henvise til 
andre udvalgsreferater. 
Inge behøver ikke gå for meget i detaljer med diskussionerne, bare hovedlinjerne og beslutningerne 
fremgår, samt hvem, der er  ansvarlig for at lave noget. 

Ny eliteidrætsrepræsentant til Eliteidrætsrådet – forslag senest 14/8. KK kontakter SNAB for evt. at 
anbefale Flemming Jørgensen. 

Jørgen kontakter SNAB for at høre om tirsdag er OK til nattræningerne i nov/dec. Det passer bedst 
med de øvrige torsdags-natløb i NightChamp. 



 

Hærvejsarrangementet gav et pænt økonomisk overskud (ca. 3600) på trods af dårligt vejr  og få 
deltagere. Det er godt, at vi holdt os til. Det kan give bonus fremover. 
 
Klubfest. 1. fredag i november. Jørgen spørger om lån af Kollerup Skole. Ole laver køreplan. 
 
Ole checker op på pokaler til klubmestre dag/nat. 
 
Næste bestyrelsesmøde er søndag d. 23/11 kl 8-14 incl. morgenbrød og let frokost. 
 
Næste forretningsudvalgsmøde er tirsdag d. 21/10 kl. 19:00 
 
/Ole 


