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BESTYRELSESMØDE: Nr.1 2016, GORM 

TID:  Mandag d. 4/4 2015 kl. 18-22  

STED:  ABRAHAMSENS GAARD 

 

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

REFERENT: Ole 

Forplejning: Bodil 

 

 

DAGSORDEN/ REFERAT 

 

Vi starter med spisning kl. 18 

ACTION 

1. Velkommen til nyt bestyrelses år 

- Hvordan ser det ud med udvalg og underudvalg? I må meget gerne skrive udvalgenes 

sammensætning  HER: 

- Rekrutteringsudvalget: Asta Terkelsen, Helle Pedersen, Gustav Pedersen(udrejst),Steen 

Holmegaard og Merete Larsen. 

- B&UU: Asta Terkelsen, PE, Torben Lehn, Michael Lorenzen, Henrik Holm, Anette Lund, 

Dorthe Johansen & Steen Holmegaard 

- Skoleudvalg: KK, Jørgen Damgaard, Inger Jensen, Kirsten Rauff 

- Klubhusudvalg: KK, Åge Kobberø, Erik Jensen (Jens Kr. Laursen, Ole Thomsen, Poul 

Pedersen samt tilknyttet Niels G. Hansen 

- Kommunikations- og PR udvalg: KK, Steen Holmegaard, Pernille Buch, Annett Lassen, 

Marianne Damgaard 

- Træningsudvalg: Poul Erik Buch, Asta Terkelsen, Claus Lyngby, Jørgen Damgaard 

- Arrangementsudvalget: Bente Ringive, Anette Lund, Dorthe Johansen, Inger Jensen, Poul 

Erik Buch. 

- Kort og skovudvalg: Søren Germann, Bent Nielsen, Henning Mols, Stig R. Knudsen. 

- Talent- og Eliteudvalg: Pernille Buch, KK, Steen Holmegaard og Claus Lyngby (mangler 

repræsentant fra ungdom – Holger er stoppet). 

    

- Forretningsudvalg: Hvem er de 2 nye i udvalget? Steen, Bente og Stig har meldt, at de er 

klar til at være med. Merete har heller ikke været med endnu. 

På hjemmesiden skal vi have revideret det, der står om forretningsudvalget. Skal det 

forsætte som hidtil, eller skal der laves noget om? 

 

Referat: Forretningsudvalget består nu at Steen, Bente og Ole med Jørgen som suppleant 

indtil Peter er klar igen. Afsnit om forretningsudvalg på hjemmesiden rettes, så der står, at 

bestyrelsen nedsætter forretningsudvalget. (KK har rettet) 

 

- Status på udvalgenes arbejde med  mål og handleplaner og opgavebeskrivelser. 

Dette tages op næste bestyrelsesmøde. 

 

- Ud fra generalforsamlingen skal vi snakke om, hvad vi stiller op til for at skaffe midler til 

klubben, og hvordan vi skal aktivere folk til disse aktiviteter. Vi kan også drøfte, hvordan 

det kan blive lettere at skaffe medhjælpere til vores kerneopgaver som tirsdagstræning og 

de løb, som klubben afholder i trekantssamarbejdet. 

 

Referat:  

Opgaver i forbindelse med træningsløb/lørdagsløb/natløb i sæsonen fra ca. 1/11 til medio 

marts skal på en plan med hjælpere på samme måde som i hovedsæsonen. På den måde kan 

hjælpere i god tid være på plads, og der kan byttes, hvis det ikke lige passer. 

 

Hærvejsløbet 25/6: er med på spørgeskemaet 

 

Hausgård: Bent vil gerne organisere, men vi andre skal sørge for at skaffe folk. Opgaverne 

skal splittes op i tidsrum og det skal på Gorm Event. Det bedste vil være at lave en fast 

gruppe incl. 1, der vil samle folk. 

 

Alle 
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Kirkebladet: Det er let tjente penge. Marianne og Henrik står for det. Lige for tiden er der 

ikke aktive ungdomsløbere nok til at dække ruterne. For at fastholde tjansen i klubben 

uddeles en del af bladene derfor af voksne. Bestyrelsen mener, det er OK. Alle i klubben 

kan spørges.  

 

Jelling Musikfestival: Vi vil stadig klare scene og rengøring. Det er vigtigt at fastholde, at 

det primært er OK Gorms opgave at klare sceneopsætning, og at løbeklubben ikke skal 

have større andel af ”aflønningen”.  

 

Jellingløbet kører som det plejer. 

 

Hvis der dukker ekstraopgaver op som Johnny Madsen i nov. 2015, må vi forbeholde os 

svartid, så vi inden accept kan undersøge bemandingsmulighed. 

 

- Datoer for bestyrelsesmøder for resten af året + evt. for generalforsamlingen til næste år. 

Best.møde onsdag d. 15/6 kl. 19 og mandag 24/10 - 2016 

 

Generalforsamling onsdag d. 22/2 – 2017 

 

Best.møde d. 6/3 - 2017 

 

(Næste forretningsudvalgsmøde Tirsdag d. 26/4 kl. 20) 

      

 

Ole 

 

 

2. Skoleudvalget 
10. marts blev afsendt ansøgning til Vejle Kommune for Åben Skoleprojekt.  

Projekttitel er ”Find vej i Skolen” 

Vi har ikke fået svar på ansøgningen endnu, men følgende skoler har underskrevet en 

samarbejdsaftale: 

- Bredagerskolen, Jelling 

- Øster Nykirke Skole 

o Firkløverskolen 

o Ikær 

o Søndermarken 

o Givskud 

o Elkjær 

- Bredsten-Gadbjerg Skole 

o Bredsten Skole 

o Gadbjerg Skole 

- Jelling Friskole vil også være med, men det bliver uden for Åben Skole projektetet. 

Samarbejdsaftalen har følgende ordlyd: 

Et samarbejdsprojekt mellem OK Gorm og Dansk Orienterings-Forbund og følgende skoler i Vejle 

Kommune: Bredagerskolen, Øster Nykirke Skole, Givskud Skole, Elkjær Skole, Ikær Skole, 

Søndermarksskolen, Bredsten Skole, Gadbjerg Skole 

 

Samarbejdet skal afprøve en samarbejdsmodel mellem skolerne og orienteringsklubben OK Gorm, 

Jelling i skoleåret 2016-2017. 
 

Projektets formål:   

1.At skabe et varigt gensidigt givende samarbejde mellem orienteringsklubben OK Gorm og de 

tilknyttede skoler. 

2.At etablere læringsanlæg (kort og skilte) på alle tilknyttede skoler, der dels kan bruges i faget idræt, 

men også i andre fag som udgangspunkt for leg, læring og bevægelse i uderummet. 

3.At gøre det nemt for underviserne at inddrage orienteringsløb i undervisningen. 

4.At give eleverne et større kendskab til deres nærområde 

 

Projektet indhold: 
1.Hver deltagende skole modtager en Find vej i Skolen pakke: 1)Tegning af skolekort, 2) 40 faste 

orienteringspostskilte, 3) Undervisningsmaterialet ”Find vej i skolen – Lær at finde vej”, 4) Post- og 

KK 
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ruteforslag tilpasset den enkelte skole, 5) MobilQuiz (se bilag for nærmere beskrivelse af pakken) 

2.Opstartsmøde for udarbejdelse af tidsplan, forventningsafstemning og kontakt- og 

kommunikationsaftaler 

3.Etableringsmøde for aftaler om opsætning af faste poster 

4.Introduktionskursus for underviserne på hver skole (ikke idrætsspecifikt) i projektets generelle 

muligheder. 

5.Orienteringsfagligt idrætskursus for opkvalificering af idrætsundervisere. 

6.Orienteringsstævne for 6. årgang for de deltagende skoler. Enkelt stævne for alle deltagende skoler 

eller ”regionalt” efter aftale. Skolernes lærere indgår som aktive i arrangementets afvikling 

 

OK Gorms skoleudvalg består af Jørgen Damgaard, Inger Jensen, Kirsten Rauff og kk 

 

3. Lidt fra repræsentantskabsmødet i DOF? 

http://www.do-f.dk/nyheder/news.cgi?id=6259 

KK + Ole 

4. Materialehus 

Status: Onsdag den 7. marts havde vi byggemøde for planlægning af byggeriet. Med til mødet var 

Jesper Thuesen, der står for den del af tømrerarbejdet vi ikke selv klarer. Fredag d. 1. april sættes 

huset af. Mandag den 4. starter udgravning til fundament mv. Uge 14 og 15 sættes sokkel, støbes 

gulv mv. 

Tømrerarbejdet starter i uge 25. Vi har fået tilladelse til at hæve remhøjden til 2.95, så porthøjden 

kan blive 3 m, så beregnervognen også kan køre ind i materialehuset. 

Vi har en ansøgning om tilskud til byggeriet liggende ved Vejle Kommunes 

Folkeoplysningsudvalgs udviklingspulje på 50.000 kr. Ansøgningen behandles den 14. april. 

 

KK 

 

 

 

 

5. Vigtige datoer i 2016  

(JfS) –  

Gorm arrangerer Jellingløbet onsdag den 8.juni 

Gorm arrangerer Divisionsmatch i Gødding Skov den 25. september. 

 

Klubfest fredag d. 4/11 – (Jørgen reserverer Kollerup Skole, og Ole vil gerne have nogen til at stå 

for underholdningen) 

 

Juleafslutning: Tirsdag d.  13/12 kl. 19:00 

 

2017: JfS Prisuddelingsfest 17:15 + Generalforsamling 19:00 er onsdag d. 15. marts 

 

 

 

 

 

Jørgen 

 

 

6. Status på WM 2020 

- Påskeløbet 2020 er sat lidt på standby indtil vi ved, om VM kommer til DK. (Bente) 

- Det er dog vedtaget, at hvis vi skal afholde Påskeløb i 2020 skal der være 2 etaper i 

Frederikshåb, som vi ”låner” af KOK og 1 etape i Munkebjerg. 

 

 

Ole 

 

 

 

 

 

 

http://www.do-f.dk/nyheder/news.cgi?id=6259
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7. Eventuelt 

- Ide: Nye faste poster i skoven med sværere placering? JD 

God idé – Jørgen arbejder videre med det 

 

- Undervisning for voksne mellemsvær/svær begynder nu. JD 

 

- Nye klubfoldere? (Merete) 

Det sættes i værk med layoutbestand fra DOF – 500 stk 

 

- Skal vi skrives op, når vi løber i skoven til alm. træning? (Merete) 

Ja – Pernille laver lister 

 

- Sydkredsen  - terminslisten 2017? (Bente) 

Bente spørger Mogens Nielsen 

 

- Mobiltelefon til klubben – hvem skal tage sig af det? (Bente) 

Til mobilepay – det skal vi have. Ole sørger for det. 

 

- Gul og Blå sti i Jelling Skov: På OK Gorms foranledning kommer der opdateret 

kortmateriale i Jellingguiden 2016-17 (udkommer i den kommende uge) og i Vejle 

Kommunes folder 

 

”Fårup Sø Jelling Skov-Rugballe Mose”.  

Vi har fået Vejle Kommune til at donere 50 egetræsstolper, som Bent og Henning Mols har 

gravet ned. I den kommende uge bliver der sat afmærkningspile (også leveret af Vejle 

Kommune)  i de rette tur farver på pælene (også udført af Bent og Henning). Når det er 

gjort laver vi noget presse på det. 

 

------------------- 

 

Find Vej –kort og –poster trænger til service.  Museumsskoven er nok klar efter en større 

oprydning/renovering, så der med fordel kan laves et revideret kort, når det kan passe ind i 

forhold til skolekort m.v. 

 

Steen: d. 22/5 opfordres de unge til at tage familien med til Palsgård se 

http://www.horsensok.dk/klubaktiviteter/abne-lob/foraarsloeb-palsgaard-skov-22-maj-2016 

Tirsdag d. 24/5 har vi ”tag en ven med”-dag. 

 

 

 

 

Emne til Best. møde onsdag d. 15/6 kl. 19: Opfølgning på klubudvikling (Henning Hansen) 

Til Best. møde skal orientering fra udvalgene (læs: nye ting og tiltag)  foreligge skriftligt og 

helst på forhånd. 

 

Ide til klubaften: Slides fra DOF Motion og foreningsliv (Heidi Kristensen) 

 

Aflastning af Bent: Peter tager sig af medlemsdatabasen. 

Vi mangler en anden til at tage sig af skovkontakt – Bent har lavet et super materiale i den 

forbindelse. 

I øvrigt vil Bent gerne tegne kort og tage sig af bogholderiopgaver. 
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