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BESTYRELSESMØDE: Nr.2 2016, GORM 

TID:  Onsdag d. 15/6 2015 kl. 19-22  

STED:  ABRAHAMSENS GAARD 

 

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

REFERENT: Ole 

 

 

DAGSORDEN/ REFERAT 

 

 

ACTION 

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

- iflg. Klubudviklingsprojektet (Henning Hansen). Hvert udvalg bedes se på dette. Bilag er 

vedlagt – selv om de ligger i Dropbox. 

- Vi skal se, om vi kan holde dette punkt inden for 1 time 

 

Skrevet før mødet:  

 

Træningsudvalg 

I udviklingsplanen står følgende: 

6.1 Afdække behovet for differentieret træning for voksne (okt.) (JD)  

      - er gjort men ikke systematisk 

6.6 Ekstra træningsmulighed for voksne – torsdag (jan.) (JD)  

      - ikke iværksat, da det er vanskeligt nok at samle folk om tirsdagen 

6.7 Differentieret træning for voksne (apr.) (JD) 

      - der har været træning for begyndere og oplæg til mlsvær/svær to gange i dette forår 

6.8 Uddanne 1-2 trænere hvert år på voksenområdet (dec.) (JD) 

      - der var ikke nogen på trænerkursus denne vinter 

 

Formand: 

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. 

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. 

 

Referat fra mødet: 

 

Vedr. Hausgaard vil Jørgen prøve at skaffe en tovholder eller evt. selv påtage sig rollen 

 

Vi gennemgik udviklingsplanens punkter for 2016. 

 

Udvikling i medlemstal: 

Nogen har meldt sig ud, men er der også kommet en del medlemmer, så i forhold til 

årsskiftet er der fremgang i medlemstallet og måltallet på 160 medlemmer i 2016 er ikke 

urealistisk. 

Udvalget for rekruttering og fastholdelse har afholdt 7 arrangementer i år med god PR og 

god hjælp til familieorientering, der også var en rimelig succes. Find Vej dagen var ingen 

succes, men det var til gengæld tag-en-ven-med aftenen. 

Der kører godt med mentorer til de voksne. Børnene skal lige ses an og en del af dem er 

lang tid om at komme i gang med egentlig O-relevante aktiviteter. 

 

Ekstra træningsmulighed torsdag for voksne: 

Jørgen prøver at arrangere 2 torsdage efter sommerferien 
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Dokumenthåndtering m.v. (Ole) + Designmanual og skabeloner (KK):  

Der er ikke lavet noget endnu 

 

Skoleudvalg:  

Kører på fuld kraft – se pkt. 2.  KK kører rundt og laver intro-kurser á 2 timer. Dorthe er 

igen med i udvalget – med Holger som hjælp/backup. 

Tegning af skolekort i er gang og det lægger beslag på det meste af skov- og kortudvalgets 

ressourcer. 

 

Kassererfunktionen: 

Indtil videre ingen ændring 

 

Ungdomsudvalget: 

Der er stadig en problematik omkring trænerne til de yngste, og vi henter inspiration udefra. 

Der arbejdes på de igangværende mål. Det er svært at arbejde med de unge, når vi ikke 

oplever en opbakning fra familien. 

 

Differentieret træning for voksne: 

Der var stor ros for aktiviteterne til tirsdagstræningen 

 

Ski: 

Bjarke har lavet aktivitets- og årsplan m.v..  

 

Materialehus: Se pkt. 2 

 

Flerårig plan for investering: Der er ikke lavet en plan 

 

Uddannelse: 

Vi skal prøve at få flere af de ”gamle” af sted på trænerkurser og træningsseminar. DOF-

akademiet skal have mange deltagere fra OK Gorm. 

Holger er nu med  i TVO og Gustav vil gerne være hjælpetræner – måske deltagelse i 

træner 1. 

 

Flere til åbne løb: 

Det kniber, men vi må gøre en indsats … 

 

      

2. Orientering (d.v.s. nye ting og tiltag) fra de forskellige udvalg inkl. skoleudvalg (rimelig 

kort og skriftligt, og helst publiceret på forhånd)  

Skoleudvalg:  

Den 20. april blev vores Åben Skole ansøgning godkendt og det ansøgte beløb på 56.976 kr bevilget. 

Efterfølgende er alle skoler igen blevet besøgt, og der er i relationen DOF/klub/skole indgået og 

underskrevet såkaldte  pakkeaftaler med tillæg inkl. definering af økonomi med 8 skoler og materialer 

bestilt .  

De 8 skoler er: Firkløverskolen omfattende: Ikær, Søndermarken, Givskud, Elkjær og Bredsten-Gadbjerg 

omfattende: Bredsten Skole, Gadbjerg Skole og Bredagerskolen og Øster Nykirke Skole. 

Eksempel på pakkeaftale med tillæg ligger som bilag i Dropbox. 

Når Find vej pakken er færdig: – kortet tegnet, faste poster opsat, baneforslag udarbejdet, undervisnings-

materiale klar) afvikles Introduktionskurser således: 

Uge 36 – Øster Nykirke, efter nærmere aftale 

Uge 35 – 1. september Bredsten 

Uge 36 – 8. september Gadbjerg 

Uge 36 – 6. september Bredager 

Medio september efter nærmere aftale afvikles af introduktionskurser på Elkjær og Givskud 

Oktober efter nærmere aftale afvikles introduktionskurser på Ikær og Søndermarken. 

 

Klubhusudvalg:  
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Som det kan ses skrider byggeriet stille og roligt fremad. 

Tilbage står opsætning af brædder (2på1) og slutnivellering. Arbejde som vi selv laver. 

Lige nu er vi ved at hente tilbud hjem på port. Vi har ikke holdt nogen form for rejsegilde, men 

planlægger at holde indvielse med invitation af sponsorer og presse når vi er færdige. 

Vi påregner også at sætte store solide industrireoler op i den ene side. 

Materiellet efter Jellingløbet ER kørt ned i det nye materialehus. 

Indtil nu er anvendt 169 frivillige timer af 10 forskellige medlemmer. 

 

Skiudvalget: 

Her i sommer perioden er der (bortset fra nogle rulleskikonkurrencer) i sagens natur ret stille skiområdet. 

Derfor er det også tiden til at se på hvad vi kan gøre nyt og bedre i den kommende vinter. Konkret har 

jeg/skiudvalget gang I 2 projekter:: 

1) Sporkørsel på golfbanen er en af skiklubbens kerneopgaver. I vinterperioden er det vigtigt sporene 

bliver kørt op så hurtigt som muligt når forholdene er der så der kan komme mest muligt skiløb ud at de 

begrænsede vejrvinduer der er i løbet af en vinter. Vi har et hold af sporkørere, men ansvaret for at 

koordinere hvornår og hvem der kører spor er noget uklar. Jeg bor selv for langt væk fra golfbanen (og 

arbejder endnu længere væk) til at kunne se hvornår der skal køres. I den forløbne vinter har Bent (ham 

igen) på eget initiativ været ude at køre spor – men jeg så han ikke skal redde os hver gang Jeg leder 

derfor en der kan og vil koordinere sporkørselen med sporkørerne. Som jeg ser det bør det være en der 

bor og/eller arbejder i Jelling. Det er ikke en forudsætning at man selv deltager i selve sporkørslen, men 

man må selvfølgelig velkommen til at tage del I dette.Der ligger helt klart også en opgave for os i at 

formidle en aktuel løjpe status – Det har ikke været gjort godt nok dne seneste vinter. Her kan og vil jeg 

gerne sprede det glade budskab på diverse medier (mail/hjemmeside, facebook osv.) men også her er det 

begrænset hvor tæt jeg selv kan følge situationen på golfbanen. Jeg håber at jeg inden næste skisæson 

kan finde en afskiklubbens medlemmer der vil påtage sig denne opgave så vi kan få løftet kvaliteten på 

dette område. 

2) I forbindelse med JFS’s jubilæum til oktober har jeg tænkt at skiafdelingen i lighed med 

orienteringsafdelingen kan lave en præsentation af hvad vores sport går ud på. I skiafdelinges tilfelde en 

workshop på rulleski. Skiforbundet har sidste år anskaffet 2x20 par rulleski (20 klassisk og 20 skøjt)  m. 

støvler og stave. Jeg har booket de klassiske rulleski til jubilæumsarrangementet. Jeg tænker at det er en 

mulighed at bruge indkørslen fra Mølvangvej til friluftsbadet og cykelstien videre mod ringvejen til 

aktiviteten. Ideer og anden feedback modtages gerne  

 

Kort nyt fra arrangementsudvalget juni 2016 

I forhold til udviklingsplanen: 

Vi skal afholde løbsarrangementer af høj kvalitet. Dette mener jeg, vi arbejder kontinuerlig med. Sørger 

for evalueringer af arrangementer, som vi bruger i forbindelse med planlægning af nye. Har netop afholdt 

Jellingløbet med 850 deltagere – succes, med glade og tilfredse deltagere. Fortsat focus på udvikling af 

løbet, i år med ny ”Trailrute”, som tiltrak 146 løbere. 

Divisionsmatch i Gødding den 25. september: ny stævneleder Jacob Bang har afholdt første møde og 

indbydelsen kommer snart på O-service. 

Klubaften i september måned. Udvalgets forslag til dagsorden er: 

Korte indslag/information fra relevante udvalg. 

Billeder/fortællinger fra årets klubtur til Halland. 

Spørgsmål til diskussion blandt medlemmerne. 

Evaluering af træningsplanen. 

Klubture 

Halland 3-dages – dejligt med mange tilmeldinger. 

Klubtur til JFM er AFLYST – dvs. vi har afbestilt overnatningspladser, men opfordrer medlemmerne til 

selv at booke på campingpladsen. Der er TC samling samme weekend. 

 

 

3. Status på WOC2020 

 

Ole har været til et møde med 3 fra IOF (Tom Hollowell, Jørn Sundby Aron Less), Judy Jacobsen 

fra SportEvent Danmark,  Mikkel von Seelen (sport/event-playmaker i Trekantområdet), Michael 

Sørensen og Walther Rahbek fra DOF, Flemming Jørgensen (SNAB), Susanne Højholt (KOK), 

Sven Madsen (FROS) (og Arne Sigtenbjerggaard under middagen).   

Endelig beslutning fra IOF tages sidst i august på et møde i forbindelse med WOC 2016 i 

Ole 
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Strømstad. Ole deltager i møde med de andre 3 klubformænd og Michael Sørensen og Walther 

Rahbek tirsdag d. 21/6 i Middelfart. 

Meget tyder på, at WOC sprint 2020 kommer til trakantområdet. 

 

 

4. SportIdent 

 

- hvilken anbefaling giver vi til klubbens medlemmer omkring anskaffelse af brik? 

 

Vi må fortælle om nedenstående: 

   

- hvornår går vi over til at bruge SI? 

  Til stævner fra foråret 2017. 

  Til træning vil det nok også blive til foråret. 

 

- hvornår skal vi søge tilskud til anskaffelse? 

  Efter sommerferien. (nu fik vi jo ikke tilskud fra kommunen til materielhuset) 

  Ole skaffer anskaffelsesplan fra SNAB. 

 

- hvad gør Sydkredsen?   

  Sydkredsen har købt 75 SI type 9 for 22.500 kr – de lejes ud til 10 kr/stk 

 

- skal vi have SI-brikker til udlån – hvor mange? 

  BU udvalg og Træningsudvalg høres, og forretningsudvalget rundsender et forslag (Se også 

klubbens gamle regler vedr, Emit) 

 

 

 

 

 

Forr.udv. 

 

 

 

 

 

 

Ole 

 

 

 

 

Steen 

Jørgen 

Ole 

5. Vigtige datoer 

(JfS) –  

 

Forretningsudvalget holder møde 1. uge i september 

 

Gorm arrangerer Divisionsmatch i Gødding Skov den 25. september. 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 24/10 -2016 

   Der er klubleder møde d. 24/10 Kan vi flytte bestyrelsesmødet til den 31/10 – nu hvor 

klubfesten er flyttet til d. 18/11? -  bestyrelsesmødet bliver holdt  den 31/10

 

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

for underholdningen)  

Sidste nyt: Skole er optaget d. 4/11, så arrangementet udskydes til d. 18/11. 

 

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

 

2017:  

OK Gorms generalforsamling er onsdag d. 22/2  - 1. bestyrelsesmøde 6/3 

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

 

 

 

 

 

 

 

6. Forslag til anskaffelser:  

- Tommelfingerkompasser til træning/nybegyndere 

Jørgen finder nogle velegnede kompasser og køber 10 stk fordelt efter skøn på højre og ventre 

versioner. 

 

- Hvordan gik det med pandelamper? Der skal anskaffes nogle billige lamper  til intro-aktiviteter 

 

- (SportIdent) se pkt 4 

 

- Klubdragter – evt. webshop. KK kontakter Trimtex. Flere syntes, at en almindelig motionsløbe- 

T-shirt i klubfarver+logo kunne være en god ide. O-løbsblusen skal helst være i et lidt fiksere 

 

 

Jørgen 

 

 

????? 

 

 

 

KK 
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snit.  
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7. Eventuelt 

 

- Hvad er status på Højgaard?  

Kører planmæssigt 

 

- Træningsplan til efteråret – er der ønsker? 

Natløbsintro inden efterårsferien. 

Ekstra træning et par torsdage. 

 

 

- Hvem vil erstatte Asta som hovedperson på oprydning til Jelling Musikfestival? 

Forslag: Lisbeth Holm (evt. Bente Jensen) 

 

- Kan vi leje det store hvide telt ud? (Bente) 

Ja – der kommer noget på hjemmesiden med en pris. 

 

- Hvad med at indføre klippekort ordning, for nye medlemmer, som kun ønsker at lære 

orientering, men ikke er interesseret i klubbens sociale liv? (Bente) 

God idé: 5 gange til 100 kr – brik kan lånes, hvis der er nok. Tilbuddet annonceres IKKE 

bredt ud, men kan f.eks. benyttes af adventureløbsdeltagere, der ønskes noget O-træning. 

 

- JFS fælles flex – kan vi være en del af det? (Bente) 

 

 

 

 

Fra foregående best.møde /hvad er status?: 

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

God idé – Jørgen arbejder videre med det 

Status - uændret 

 

- Nye klubfoldere? (Merete) 

Det sættes i værk med layoutbestand fra DOF – 500 stk 

Status: Merete rykker DOF – de vil snart være klar. Prinfo Vejle trykker og er sponsor. 

 

- Mobiltelefon til klubben –  OLE: MobilePay kører på klubbens mobilnummer 93870210, 

men p.t. på en lånt telefon og til Bents konto. 

 

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. 

Status: Afventer skolekort og mere påtrængende opgaver 

 

 

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

helst på forhånd. - OK 

 

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

 

Find vej Jelling skov skal holdes vedlige/opdateres. Der skulle være midler til det nu.  

 

 

 

 

 

 

 

JD 

 

 

 

 

???? 

 

 

KK 

 

 

 

Bente 
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