
MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 

TID: Tirsdag d.28/4 2015 kl. 20:00  

STED: ABRAHAMSENS GAARD 

DELTAGERE: Pernille, Bjarke, Peter, Ole – Merete deltog også 

DAGSORDEN/ REFERAT ACTION 

1. 

 

Opfølgning på Find vej dagen  

 

 

Arrangementet i Jelling var en succes. Det opfølges af 3 søndage kl.10 med familieorientering incl. 

frokost. Annonceres i lokalavisen, på hjemmesiden og Facebook. Nogle inviteres direkte på baggrund af 

udfyldte skemaer  fra Find vej dagen. Hjælp til de 3 søndage er stort set på plads. 

 

Der var lidt problemer med at få læst de rigtige poster op via app’en. Søren kontakter DOF om dette. 

 

Der er placeret foldere rigtig mange steder – også i madpakkerummet på Abrahamsens gård. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Klubledermødet d. 1/6 

 

Heidi Kristensen, formand for MOTION OG FORENINGSLIV i DOF vil bl.a. fortælle om 

klubudviklingsprojektet, hvor der ikke er så mange deltagere. 

Jeg (Ole) talte med Heidi til løbet i Lunge Bjerge, hvor hun spurgte til OK Gorm. Jeg sagde, at det ikke 

skal være lige nu og fortalte om mønsterklubanalysen, og at Henning Hansen kommer til vores 

bestyrelsesmøde i juni. Hun kunne godt forstå, at vi lige tager et projekt ad gangen, og jeg lovede at 

sende materiale fra mønsterklubanalysen. 

 

Hvem deltager i klubledermødet for OK Gorm ud over Ole? 

 

Hvad mener vi om Emit contra SportIdent? 

 

  

Nu skal vi lige se effekten af de 3 ovennævnte søndage, før vi evt. inviterer Gert fra DOF, og på næste 

bestyrelsesmøde tager vi stilling til, hvornår vi kobler os på DOF’s projekt. Vi er positive over for 

projektet, men vi skal lige være klar til det. 

 

Klubledermødet: Ole og Pernille melder sig til (nu via O-service) 

 

Skema om tidtagningsudstyr er udfyldt og sendes til Kate. OK Gorm har formentlig Emit-udstyr til en 

anskaffelsespris anslået løst til 70.000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

Pernille 

 

Ole 

 

 

 



3. 

Opkrævning af kontingent i Januar? 

 

Bent skriver: Det er et evigt tilbagevendende problem, at medlemmer ikke melder sig ud jf. klubbens 

vedtægter. Jeg har altid ventet til efter generalforsamlingen med at opkræve kontingent, men iflg. 

Vedtægterne er det bestyrelsen, som bestemmer kontingents størrelse og opkrævning. 

Kontingent bliver vel diskuteret i forbindelse med budgetlægningen, så der burde ikke være noget til 

hinder for, at kontingent allerede opkræves i januar måned. 

 

 

OK at opkræve kontingent i januar 

 

 

 

4.  

Plan for inddragelse af udvalg i forretningsmøder 2015  

Planlagte møder: 

Tirsdag 28/4 kl 20:  Merete inviteres (opfølgning på Find vej) 

Tirsdag 26/5 kl 20:  KK inviteres med (planlægning af bestyrelsesmøde) 

KK: Jeg får oplæg fra Henning Hansen på mandag den 4.5., som jeg så diskuterer igennem med ham. 

Vores fælles oplæg, vil så være klar til at sende til forretningsudvalget inden udgangen af uge 20, i god 

tid før forretningsudvalgsmødet den 26.5. 

d. ??                      :  Bente og Jørgen inviteres med 

Vi talte om d. 23/6, men det er Skt. Hans aften (så må vi næsten tage den 22. eller 24/6. (PB))  

 

Der holdes forretningsudvalgsmøde tirsdag d. 26/5 og onsdag d. 24/6 

 

5. 

Kate Nielsen  (fm. Sydkredsen) opfordrer bestyrelsen i OK GORM til at tage en drøftelse snarest muligt 

om den problematik, der er omkring Sydkredsens manglende repræsentation i DOF’s områder og 

kredsudvalg SYD 

KK: Jeg har meldt mig til at sidde i DOFs indsatsområde: Skole. Skete i forbindelse med DOF’s 

repræsentantskabsmøde. Jeg har endnu ikke hørt noget fra udvalgsformanden. Jeg har skrevet til ham 

med cc til Kate. 

I den forbindelse minder jeg om den mail Ole rundsendte den 23.3. om midler til den åbne skole:  

 Kære forening 

 Der blev i forbindelse med budget 2015 afsat 1 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016 til projekter, der 

understøtter den åbne folkeskole. 

Børne- og Familieudvalget har godkendt en sag omkring udmøntning af midlerne. I den forbindelse 

blev det besluttet, at den første mio. udmøntes via en ansøgningspulje. 

Der vil senere blive taget stilling til, hvordan de sidste 2 mio. kr. vil blive udmøntet.  

Som det fremgår af vedhæftede vejledning så kan eksterne samarbejdspartnere også søge midlerne, 

hvis de går sammen med en skole. 

Ansøgningsfristen er den 1. april 2015. 

Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte Erik Grønfeldt på tlf. 76 81 50 68 eller mail 

ergro@vejle.dk 

 

Fristen den 1. april er jo for længst overskredet, men der er tid at gøre sig overvejelser for 2016. 

Hvordan forholder forretningsudvalget sig til at klubben gør sig – evt. i samarbejde med Snab-  tanker 

om en projektansøgning for 2016?  

 

 

Det er super, at KK vil være med på skoleområdet, men vi kan ikke finde flere til kreds/DOF-arbejde. 

 

Umiddelbart mener vi, at DOF bør have en holdning til, hvordan noget som Vejle kommunes 

projektmidler/opfordring til ansøgning skal håndteres. Forretningsudvalget mener, at det skal tages op på 

næste bestyrelsesmøde. Det er også vigtigt, at vi tæt samarbejde med SNAB, så skolesamarbejdet 

 



håndteres efter fælles aftale. 

 

 

6. 

Evt. 

KK: 

I referatet fra sidste forretningsudvalgsmøde under den ny hjemmeside står af KK måske laver en slags 

brugsanvisning. 

Det har jeg gjort. 

Jeg har også meldt ud i bestyrelsen at jeg ønsker individuelle aftaler med de nøglepersoner, der vil 

lægge på hjemmesiden – og da vil man også få den instruktion som den ser ud for nuværende udleveret. 

Den plan har jeg tænkt mig at følge. Hvis ikke folk melder sig, må jeg jo gribe fat i dem! 

Jeg har haft møde med Merete og Bente. 

Jeg har gennemgået hjemmeside på møde i Talent- og eliteudvalget, men ikke haft individuel møde med 

Pernille. 

Jeg har en aftale med Stig, at når jeg var klar efter min hjemkomst fra Spanien, så skulle vi have møde. 

 

 

Vi talte om evt. alternativ kalender eller hvordan vi informerer rundt om diverse møder og andet, der 

ikke lige skal i GORM-kalenderen. 

Rundsende mails til alle? – Ole mener, det forsvinder i indbakken, når antal mails vokser. 

Ekstra kalender i en undermenu på hjemmesiden kunne være en mulighed. 

 

 

 


