
Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: 

Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive 

udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe, vision, politik, mål, handeplaner m.v. 

Hvert udvalgs bidrag blev gennemgået samtidig med, at udvalgenes arbejde og udfordringer blev drøftet, 

herunder også snitflader/afgrænsning på opgaver, der kan høre under flere udvalg. 

Da vi med vilje havde sat lang tid af til denne gennemgang, blev mange ting vendt og drejet, og derfor kan 

referatet være svært at læse. Men vi er kommet et godt stykke længere med noget, der kan forklare de 

enkelte udvalgs berettigelse og funktion, og som kan præsenteres på hjemmesiden. 

 

Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde i OK Gorm 

Onsdag d. 26. november kl. 17 til 22 incl. lidt aftensmad 

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets 

væsentligste udfordringer i det næste år. 

 

2. Hvilket niveau skal vi lægge for gensidig information om udvalgenes arbejde inden for bestyrelsen? 

 

3. Hvordan ser årsplanen for 2015 ud for udvalgenes aktiviteter? Hvordan ser den samlede årsplan ud 

for OK Gorm?  -   ”Årshjulet” 

 

4. Hvem regner med at fortsætte i bestyrelsen efter generalforsamlingen? 

 

5. Hvordan ser vi OK Gorm i forhold til DOF’s udkast til plan 2020? 

Se  (Dropbox: Gorm_bestyrelse\Sydkredsen\2014_møde_3-27-10\Plan 2020 - udkast 13-10-14.pdf) 

 

 

Punkt 1: 

Alle udvalg har været samlet og fået lavet beskrivelser med mål og visioner for udvalget – et redskab, vi kan 

styre vores klub efter. Vi skal styre efter vision 2020. Det skal kunne ses på hjemmesiden, hvad vi går og 

laver, hvilke planer og visioner og mål vi har. 

Gennemgang  af og kommentarer til de forskellige udvalgs beskrivelser: 

Træningsudvalg:  

Hvilket udvalg/hvem har ansvaret for at få uddannet trænere? 

Hvem sidder i udvalget, hvordan og hvornår kommer man ind i udvalget – kriterier for hvilke kompetencer, 

man bør besidde for at være i udvalget. 



Samarbejde med Børne-og ungdomsudvalget – klare definitioner på hvem, der har hvilke opgaver. 

Evt. lave et årshjul med punkter og hvem, der gør det. 

Hvad gør vi for at få uddannet folk i vores udvalg? Hvem kan vi finde, hvem finder dem, og hvem tager 

initiativ? (kan stå i årshjulet) 

Banelægning – Er det træningsudv. eller arrangementsudv., der sørger for uddannelse indenfor 

banelægning. På 2 niveauer: Træningsudv. Til Tirsdagstræning – Arrangementsudv. Til banelægning til 

stævner. 

Voksentræningstur ligger her i dette udvalg. 

Merete: Oplæring af folk – spørge folk – hvem har ansvaret, hvem spørger hvem? Det er egentlig også det, 

RUF udvalget skulle sørge for. Sørge for at få føl med. Vi er nødt til at have nogle nye med. Erfaringerne 

viser, at opgaverne ikke bare kan løses af dem, der kan lige pt. Merete har jo ansvaret for spørgeskemaerne 

i sit udvalg. 

Børne – og ungdomsudvalg:  

Steen har primært arbejdet for at få udvalget til at køre.  

Evt. lidt mere om træning – helårlig eller hvad? Hvad er målet og omfanget? 

Samarbejde med eliteudvalget 

Ønsker til træningsudvalget + udpege medlemmer til træningsudvalget 

Evt. årshjul 

Mål- og handleplaner for kommende år. 

Kort – og skovudvalget:  

Nogle datoer er rettet til i forhold til arr.udvalget. 

Administration/information af nytegninger af kort – til andre brugere; hvordan gør vi det: Finde nogle 

kontaktpersoner – eller tydelig information på hjemmesiden.  

Hvad med Findveji – projekterne – og nyrevideringer af kortene – hvor skal der stå noget om dette? Hvilket 

udvalg har ansvaret? 

Korttegningen må ligge hos Kort-og skovudvalget. ( Trykningen af kort hos kasserer/forretningsudv.) 

Hvem er i udvalget? 

Samarbejde med træningsudvalget 

Talent- og Eliteudvalg:  

Har haft en beskrivelse et helt år og også kørt efter det. 



Ungsenior -  skabe et miljø – opg. og ansvaret for denne gruppe ligger i dette udv. -  

Samarbejde med Børne-ungeudv. og træningsudv.? Begge veje 

Årsplan/Årshjul – handleplan ud fra en statistik 

Klubbens repræsentation i TC og Elite Vejle ligger i dette udv.  

Præcisering omkring trænersamtaler 

RUF - Rekruttering og fastholdelse-udv.: 

Udvalget er nu etableret med flere medlemmer 

Et ”service-udvalg” 

Målgruppen – både dem, der viser interesse, men også ”dem” vi gerne vil have med – Måske har både 

træningsudvalg og Børne-ungeudv. også kendskab til, hvilke medlemmer vi kunne ønske os. 

Skoler – indgang til rekruttering af nye løbere 

Findveji – arr. 

Definering af, hvordan og hvornår, og hvem udvalget bliver valgt. 

Spørgeskemaet og så give svarene videre 

Udv. skal ikke have ansvar for kurser 

Arrangementsudvalget:  

Hvilke kompetencer vil man gerne have i dette udvalg – hvem ønsker man at have i dette udv.  

Kontakt/samarbejde med andre udv. 

Målgruppe: f.eks. + øvrige o-løbere 

Høj kvalitet – Gorm kvalitet 

Mål – hvordan sikrer vi kvalitet – evaluering + manual 

Flytte nogle sætninger fra vision til mål 

Lørdags - vintertræningsløb – placeres under træningsudvalget 

Andre opgaver: Ad hoc – Hærvejsløbet – Bauhaus – Hausgaard koncert: Hvem tager sig af det? 

Ski-og motionsudvalget: 

Målgruppe: Alle, der har lyst til at dyrke nordisk ski  

Se om man kan få flere medlemmer i udvalget 



Udskiftning af snescooter – den gamle kan ikke mere – ansøgninger til fonde er sendt ud, forventer svar i 

løbet af en uge. Hvis positivt svar – så siger bestyrelsen ja til at købe en ny. 

Rulleski – Viborg skiklub ønsker at sælge deres rulleski – men vi synes ikke som klub, at vi skal investere i 

disse – en bedre ide var, at skiforbundet går ind i det og evt. laver det som en samling, som man kunne låne 

fra. 

Kommunikations – og pr-udvalget: 

Beskrivelsen har været færdig i et år og ligger på hjemmesiden. Bliver lagt på dropbox. 

Lidt mere præcisering vedr. en handleplan 

Samarbejde med RUF 

Ajourføring af kalender i dette regi  - Ole vil godt gøre det, indtil den nye hjemmeside kommer 

 

Pkt. 3 – udsættes - Årsplan/årshjul – 1. møde efter generalforsamling  

 

Diskussion af strukturen i bestyrelsesarbejdet og den nye måde, vi har arbejdet efter: Antal møder flere end 

2 pr. år. Både meninger for og imod! 

Referaterne + kort nyt fra udvalgene lægges i dropbox 

Se på visionen: DOF 2020  og overvej, om det giver god mening i de enkelte udvalg – og hvordan det kan 

tænkes ind? 

Nyt fra kassereren: 

Regnskab – 25 – 30.000kr  i overskud 

Gennemgang af budget: Snak om, hvordan vi skal dele med JFS Jellingløb om at sætte scenen op og få 

penge herfor. Fordeling? 

Tilskudsregler: Startafgifter i udlandet? De voksne, der tager af sted af egen lyst, skal selv betale, og børn, 

der er med, gør ligeledes. Men hvis det er et fællesarrangement i klubben eller hvis det er eliteløbere, så 

skal klubben forholde sig til det. Tilskud hertil kun til børn på 50 %.  

Kørselstilskud til trænere i TVO regi eller banelæggere i andre skove over 15 km – passer satsen? 

Korttegner-kørsel? 

Vigtigt, at der bliver taget stilling, og at det bliver nedskrevet. (I forhold til TC og TVO så er det lidt 

vanskeligt at holde styr på og administrere) 

Evt. 



KK snakker med Merete om det nye findveji-projekt i samarbejde med museet. 

Kort nyt fra arr.udv.: Vi bør afstå fra at holde DM stafet i 2017 – vi har pt. ingen skove hertil – det må gå til 

en anden klub i Sydkredsen, evt. OO. (vi kunne evt. bytte med OO – DM mellem i 2018) byde ind på DM 

sprint i 2019 i Billund. Påskeløb i Frederikshåb + Munkebjerg sammen med Snab. 

Sportspris – Pernille informerede 

JFS leder - og sportspris – KK og Pernille skriver indstilling. Vi mailer forslag til Ole vedr. lederpris indenfor 

en uge. Forretningsudv. beslutter. 

Tørring – Hedensted kommune – ønske om et kort omkring SFO, Svømmehal og Gymnasiet. Nina har tegnet 

en del af et kort herover, som kan bruges. Der bliver derfor tegnet et kort – et sprintkort 1:4000 inden 

nytår. Vi kan bruge det til et træningsløb. 

 

26-11-14 - IJ 

 

 

 

   

 

 

 


