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BESTYRELSESMØDE: Nr.2 2013-2014, GORM 

TID:  Onsdag d. 17/4 2013 kl. 18.30-22  

STED:  ABRAHAMSENS GAARD 

 

DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Torben, KK, Bodil, Jørgen, Inger, Ole 

REFERENT: Inger 

AFBUD: Pernille, KK, Jørgen, Torben   

Forplejning: Ole og Merete 

 

 

DAGSORDEN REFERAT ACTION 

1. Godkendelse af referater: 

  Bestyrelsesmøde 19/2 2013 

 

Godkendt. 

 

 

2. Udvalg / Underudvalg 

 Udvalg og underudvalg 2013 

 Forventningsafstemning og aftaler ift. bestyrelsesarbejdet 

 

 

Mathias med i PR og kommunikationsudv. 

Stig, Ib og Bjarke i skiudv. 

Kort skriftlig inf. om hvert udv. til 

hjemmesiden sendes til Ole. 

Gaver jvnf. Best.opg. tages op igen.  

Bente: Ideer til gaver: Håndklæde med Gorm 

logo, softshelljakke.  

Skal der stadig gives gaver til runde 

fødselsdage? 

Forslag til ændringer: 

Konf: Håndklæder 

Runde føds. + bryllupper slettes 

Ærespræmier: Jubilæum i klubben? 

Godtgørelse til best. Og trænere 

God ide med overtrækstøj til trænere. 

Kørselsgodtgørelse 

 

 

 

 

 

 

Inger laver et 

bilag herom til 

referatet 

3. Kort nyt og evt. justeringer 

 Formand 

o Kort nyt 

i. Nyt fra DOF 

1. Repræsentantskabsmøde 2/3 

Var der noget nyt? v/ KK   

(Asta var også med) 

 

ii. Nyt fra Sydkredsen  

1. – (næste møde i juni) 

o Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 

 Kasserer 

o Kort nyt 

iii. Budgetopfølgning 1. kvartal 

herunder tilskud til løb/kørsel fordelt på 

ungdom / ældre. 

iv. Opfølgning hjertestarter 

 

 

 

 

 

 

v. Nyt fra JFS 

1. Generalforsamling 13/3 

 

2. Sportens Venner  

o Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 

Vil I gå jeres områder igennem inden mødet, 

således at det kun er ændringer vi tager stilling 

til. 

 

Se KK’s indlæg + se DOF’s hjemmeside.  

Ole sender os et link hertil. Det er her! 

Prisuddeling i Vejle kommune. Vi havde 

mange deltagere fra OK Gorm. 

Sydkredsmøde:  Mandag d. 3.6. Ole + Bente 

 

 

 

 

Kasserer: Der er skrevet kontingenter ud. 

Tilskud til kørsels- + startafg. er opgjort.  

 

Hjertestarter: Vil være godt at have én til 

f.eks. Jellingløb og andre løb. Evt. søge 

tilskud til én, der ikke er reg. til at være et 

best. sted. Men hvad med vedligeholdelse? 

Finde ud af, hvor de nærmeste er? Bente 

finder ud af, hvor der er nogle her i Jelling og 

om Sydkredsen har én. 

JFS: Generalfosamling. Karsten Kjær 

fortsætter. Direktøren fra DGI huset, Roland, 

havde et oplæg. 

Sportens venner: Merete og Ole +  Bent og 

PE deltog. Prisværdigt arbejde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole og Bente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bente 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.do-f.dk/forbund/dok/hb/2013_Repraesentantskabsmoede.pdf


 2 

 

 

 

 RUF 

o Kort nyt 

 Status  udlevering af tøj til børn 

 Evaluering Find vej - dag 

o Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arrangementsudvalg 

o Kort nyt 

o Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 

 

 

 

 

 

 

 

PR- og kommunikationsudvalg 

o Kort nyt 

 Hjemmeside 

 Beregnervogn  

 Jubilæum  

o Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 

 

 Ski- og motionsudvalg 

o Kort nyt 

o Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 

 Kort- og skovudvalg 

o Kort nyt 

o Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 

 Talent- og eliteudvalg 

o Kort nyt 

o Nybeskrivelse ift. bestyrelsens opgaver 

 Ungdomsudvalg 

o Kort nyt 

o Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 

Ad hoc udvalg 

 Aktivitetsudvalg 

o Kort nyt 

 Evaluering Klubaften 9/4 

o Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 

 

 

 

 

 

 Træningsudvalg 

o Kort nyt 

o Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 

Særlige underudvalg 

 Klubhusudvalg 

JFS best. Møde : Ønsker om haltider senest d. 

1.maj. Så vi kan godt komme med et ønske 

om en evt. haltid til vintertræning.  

RUF: Merete er i gang med tøjbytning til 

børneløbere. 

Find veji dag: Annoncere bredt – godt! 

Godt med et byrådsmedlem, der byder 

velkommen. KK har gjort et stort PR arbejde. 

Omtale i avisen. Sponseret frugt fra Brugserne 

i Give og Jelling. Vi har vundet et par 

løbesko, som vi skal have overrakt. Vi skal 

finde en vinder. 

Bent har bedt kommunen om at trykke flere 

foldere til Jelling skov. 

Spørgeskemaer uddeles i forårssæson og 

uddeles til udvalgene til efteråret. 

Arr.udv.: Forslag til klubmester H//D 10 

Regler skal måske op at vende på et best.møde 

og lægges ud på hjemmesiden. Pkt. næste 

møde! Vedr. forslag til vintertræningsløb 

tages med til trekantklubberne. Næste møde i 

Jellingløbsudv. 28.4.  Bindende tilmelding til 

overnatning. Evt. byde ind med DM nat på 

Randbøl hede i 2018. Best.: Måske  et andet 

sted. Men 1.prioritet er påskeløb 2020. 

Justeringer er sendt til Ole. 

PR: Se KK’s bilag Ole vil bede KK om at 

sende dokument om elitearb. Der skal måske 

sidde 2 fra hver klub i TVO’s styregruppe. 

Hvordan er det beskrevet i TVO? Ole snakker 

med Grethe. 

Hjemmeside Ole mangler hjælp fra medlem i 

Snab  

Ski: Nyt projekt: Tur til Birkebeinerrennet 

næste år. Fortsætte rulleskitræning. 

 

Kort og skovudv. : Jelling sprintkort lige nu. 

Jellingskov til jub.løb. Senere Gyttegård 

Møde i april maj.  

 

Elite : Næste gang. 

 

 

Ungdomsudv.: Næste gang. 

 

 

Aktivitetsudv.: Klubaften: Godt møde, god 

aktivitet, god snak. 36 deltagere. Godt, at der 

kun var 2 spørgsmål.  

Hvilke arb. opg.?  Bodil retter arb. opg.til. 

Seniorfest/ + 21 fest?  

Iår  kan vi måske afholde Seniorfest ved en 

fælles JFS fest d. 28.9.  

Navne: Arr.udv. og aktivitetsudv.? Drøftes 

næste gang. Måske nogle nye med i akt.udv.? 

 

Træningsudv. : Næste gang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merete 

 

 

 

Merete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

 

 

Ole 
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o Kort nyt 

o Justeringer ift. bestyrelsens opgaver 

Andet 

 ? 

4. Opsamling fra generalforsamling og aftaler for 

indsatsområder 2013 

 Årsplan for alle udvalg 

 Politik for samkørsel 

 

 

 

 

 

 

 Frivillighedspolitik? 

 

 

 

Årsplaner i udvalgene, hvis det giver mening. 

Oplæg til kørselspolitik: 3 punkter. Dog en 

bemærkning om planlægning af kørsel især 

over lange strækninger. Tilstræbe, at der er 

erfarne med i bilen, eller at det er erfarne, der 

kører. Politikken lægges på hjemmesiden. Kan 

evt. sendes rundt til alle medlemmer, når best. 

har godkendt den. 

Frivillighedspolitik? Ole finder ud af det ved 

at spørge Grethe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

5. Mønsterklubanalyse 

 

Vi skal prioritere, hvor mange i best. Der skal 

deltage. Vi er jo med i Elite Vejle, og derfor 

skal vi medvirke. Det foregår fredag d. 3.maj. 

og så mange som muligt fra best. er velkomne 

til at deltage. 

 

   

6. Eventuelt 

 

På best.mødet i aug. skal vi gå medlemslisten 

igennem for at forberede næste div.match, 

hvor vi  skal vinde  med mere end 8 point over 

KOK for at blive i 1.div. 

 

Vi kan nok ikke være bekendt at booke haltid 

til så få medl. Og så kort tid? 

Kan træningsudv. Komme med et forslag? 

Ole sender det til Jørgen. 

 

Der kommer mange mails rundt i denne klub, 

måske også for  mange.  

Undersøge arbejdsgange – strukturere arbejdet 

og fordele det blandt medl. 

Ole har nogle ideer til en forbedring hertil 

med den nye hjemmeside. 

Ole vil fortælle PE om disse nye muligheder., 

så han kan blive aflastet lidt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

 

 


