
BESTYRELSESMØDE: NR. 1 2017, GORM 

TID:  MANDAG DEN 6. MARTS 2017 KL. 18-22 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

DELTAGERE: OLE, BJARKE, STIG, KK, BENTE, MERETE, STEEN, JØRGEN, CLAUS, PERNILLE 

REFERENT: INGER 

AFBUD: STEEN 

FORPLEJNING: BODIL 

 

DAGSORDEN 
VI STARTER MED SPISNING KL. 18 

Referat 

1. Velkomme til et nyt bestyrelsesår 
   - Sammensætning udvalg/underudvalg 
(skriv gerne sammensætning herunder) 
 
   - Valg af forretningsudvalg 
   - Organisering af forretningsudvalgsmøder 
   - Opdatering af ”bestyrelsens opgaver ” 
   - Datoer for bestyrelsesmøder 2017 
     Forslag: 12/6 + 30/10 (+møde inden GF 2018) 
   - Opfølgning Generalforsamling 
   - Repræsentantskabsmøde 2017 
 
 

Arrangementsudvalget: 
Bente Ringive (formand) 
Anette Lund 
Poul Erik Buch 
Inger Jensen 
Dorte Johansen 
Rekrutteringsudvalg: 
Asta Terkelsen 
Steen Holmegaard 
Ove Hvam Andersen 
Merete Larsen 
Kort & Skovudvalg: 
Stig R. Knudsen 
Søren Germann 
Bent Nielsen 
Flemming D. Andersen 
Træningsudvalg: 
Poul Erik Buch 
Asta Terkelsen 
Claus Lyngby 
Jørgen Damgaard 
Ski-og motionsudvalg: 
Bjarke Wolf 
Kommunikations-og PR udvalg: 
Karl Kristian Terkelsen 
Steen Holmegaard 
Asta Terkelsen 
Annett Lassen 
Marianne Damgaard 
Talent- og eliteudvalg: 
Claus Lyngby 
Pernille Buch 
Karl Kristian Terkelsen 
Steen Holmegaard 
 
Børne-og Ungdomsudvalg: 



Steen Holmegaard 
Asta Terkelsen 
Pernille Buch 
Poul Erik Buch 
Klubhusudvalg:  
Karl Kristian Terkelsen 
Åge Kobberø 
Erik Jensen 
(Jens Kristian Laursen, Ole Thomsen, Poul 
Pedersen samt tilknyttet Niels G. Hansen) 
Skoleudvalg (Ad-hoc udvalg): 
Karl Kristian Terkelsen 
Kirsten Rauff 
Jørgen Damgaard 
Inger Jensen 
Forretningsudvalg: 
Pernille Buch 
Ole Binder 
Stig Knudsen 
Merete Larsen 
 
Mødedatoer i forretningsudvalget aftales  
 internt. 
Punkt til næste bestyrelsesmøde: Evaluering af 
den måde bestyrelsen arbejder på.  
 
Bestyrelsens opgaver:  
Pernille vil påtage sig at opdatere det ”skriv”, der 
er i forvejen. De enkelte udvalg må meddele 
Pernille, hvis de har noget, der skal ændres. 
Ligeledes skal navnene på 
bestyrelsesmedlemmerne opdateres. 
 
Claus og KK er indgået i et udvalg ang. VM i 2020. 
Derfor kan det knibe for KK at blive ved med at 
være med i alle de udvalg, han er med i nu. Han vil 
dog prioritere klubhusudvalget højest til den tid. 
 
Datoer for kommende bestyrelsesmøder:  
Mandag d. 12.6.2017 
Onsdag d. 11.10.2017 
Onsdag d. 17.1.-2018 
 
Opfølgning fra generalforsamling:  
Fint program og aftenen forløb godt. Indlægget 
fra Flemming Jørgensen var spændende. 
Udvalgsformændene må gerne være lidt mere 
aktive med at lægge noget på hjemmesiden. 
Pr. udvalget vil gerne have et punkt på et 



klubmøde en gang.  
Det er vigtigt, at ting meldes ud til klubbens 
medlemmer i god tid, så der ikke kommer 
pludselige overraskelser som i år mht. valg af 
bestyrelse. 
Forretningsudvalget havde dog snakket om det 
forud for generalforsamlingen. Der bør måske 
også være en mulighed for medlemmerne til selv 
at tilbyde sig et job i bestyrelsen.  Pernille er 
konstitueret som formand indtil næste år. Ole har 
snakket med Bent vedr. kasserer jobbet, og det er 
ok at fortsætte, som Peter gjorde. Ole vil gerne 
arbejde som kasserer, og Pernille er også godt 
tilfreds og glæder sig til sit nye job i bestyrelsen.  
 
Repræsentantskabsmødet: 
Et godt møde med gode informationer. 
Se mere herom på hjemmesiden. 

2. Nyt fra de forskellige udvalg 
(send gerne rundt på mail, hvis I kan nå det) 
 
   - Ski 
   - Kort & Skovudvalg 
           - Kort til DM 2018 i Højgård tegnet (skal 
revideres til august) 
          - Hastrup revideres pga. skovarbejde  
   - Rekrutteringsudvalg 
   - B&U 
   - Træningsudvalg 
         - Evaluering vintersæson 
         - Træningsplan forår 2017 
   - Talent- og Eliteudvalg 
   - Kommunikation & PR udvalg 
   - Klubhus 
   - Skoleudvalg 
   - Arrangementsudvalg (evt. vent til punkt 3) 
 
   - Nyt fra kasserer 
 
 

Træningsudvalg: 
Forårsplanen er klar. 
Skabelon til efteråret er lavet. 
Vintersæson med lørdagsløb (vintercup) og 
tirsdagstræning i Jelling Skov er ikke evalueret. 
Asta har foreslået, at vi næste år skal kæmpe os 
til haltid på Bredagerskolen f.eks. (opvarmning, 
styrke, boldspil og lege for alle). Vi kunne starte 
allerede efter efterårsferien. Natløbene med Snab 
kunne være onsdag, så de kan beholde deres 
aften denne gang. /jd 
 
Træning – ikke andre ting, end der er skrevet. 
Måske andre ting/fysiske træninger i løbet af 
ugens dage. Der skal søges lokaler tidligt forår – 1 
time eller 1 ½. Pernille undersøger.  
Der må gerne komme lidt flere til træningsløb om 
lørdagen i vinterhalvåret. 
 
Ski – og motionsudvalg:  
Først en drøftelse af, hvordan der efter Bjarkes 
ønske kan komme flere i udvalget. Bjarke spørger 
nogle medlemmer. Alle håber, det lykkes. 
Evaluering af rulleski træning: 4-5 faste løbere 
med udg. punkt fra Linkager – godt. 
Fin skitur til Svarstad – Bjarke kunne godt tænke 
sig, at der var en anden, der ville stå for 
organisering af denne tur til næste år.  Der var 18 
personer med på turen i år.  
Skiforbundet har noget udstyr, som kan udlånes til 
klubberne for et år ad gangen – men det skal 



kunne stå et sted (En maskine, der er en 
mellemting mellem en romaskine og et løbebånd). 
Skiklubben er interesseret, bestyrelsen bakker op 
om det, og Bjarke undersøger det nærmere. 
 Også i år deltager skiløbere fra OK Gorm i 
Vasaløbet. 
 
Bjarke vil gerne have kontakt til Trimtex vedr. 
klubtøj til skiløberne. Klubben skal i forvejen have 
kontakt til Trimtex, og Pernille og Bjarke 
samarbejder derfor om dette. 
Mht. nyt tøj til trænerne vil Pernille snakke med 
trænerne om deres ønsker. 
 
Kort- og skovudvalg:  
Hastrup skov er i gang med at blive revideret. 
Flemming har tegnet 1.del af Højgaard skov. 
Tykhøjet skov trænger også til en revidering. Så er 
der de sidste skolekort + nye find vej poster i 
Jelling skov. Der er nok at se til, men det går godt, 
og formanden for udvalget er en glad mand. 
 
Rekrutteringsudvalg: 
Sidste familieorientering gik rigtig fint, da det var 
samme dag som træningsløb. Der kom ca. 12 
personer. Familieorientering gentages d. 19. og d. 
26. marts kl. 10., og Merete kunne godt bruge en 
hjælper mere begge gange. Arrangementet 
annonceres i avisen, på hjemmesiden og på 
facebook, og det bliver hængt op i byen. 
Alle andre forslag er meget velkomne. 
Der vil også blive afholdt et gæstearrangement i 
foråret. 
 
B&U:   
Steen fraværende, så punktet tages op næste 
gang. Steen har sendt mail rundt.  
 
Talent- og eliteudvalg: 
Skal snart mødes igen. Claus er ny formand og 
skal sættes ind i tingene. 
 
PR- og Kommunikationsudvalget: 
Udvalget har haft et møde og referat kommer ud 
til bestyrelsen inden længe. 
 
Klubhusudvalget:  
 Ikke de store tiltag i 2017. Forårsrengøring d. 8.4. 
 



Skoleudvalget: 
Friskole og seminarium på lærerkursus sammen 
med Bredagerskolen d. 30.3. – det andet møde 
om kortet, må komme bagefter for dem. Vi skal i 
klubben være klar til at modtage evt. nye børn, 
der har lyst til at begynde til o-løb. 
 
Arrangementudvalget: 
Ang. Jellingløbet, er styregruppens udfordring 
markedsføring af løbet. Specielt de IT mæssige 
opgaver i forbindelse med Facebook og andre 
sociale medier, er en vigtig post, som kræver 
kompetencer og ressourcer. 
Vedr. trailruten kan der tages kontakt til Chr. Friis, 
som kan brede det ud til en større kreds af 
mennesker. 
I det hele taget kan der godt åbnes op med f.eks. 
trailløb også til arr. i skoven sammen med div. løb. 
Vi er med til at arr. KUM d. 7. og 8.10. Vi skal 
sørge for overnatning og forplejning på 
Bredagerskolen + Sprint på skolen. 
Der er lagt noget på hjemmesiden vedr. klubtur til 
Påskeløb + til Uslar. 
Der forslås et lille klubarrangement med grill i 
forbindelse med træningsløbet i Engelsholm. 
 
Kasserer: 
Der er en del udmeldelser, der kommer for sent 
mht. kontingentbetalingen til DOF - måske skal 
der laves om med datoen for betalingen. 
Forretningsudvalget kan diskutere dette, så man 
kan undgå, at folk ikke får sig meldt ud i tide.  
Ole snakker med Bent. 
Kørselsordning er fra Jelling og er betinget af 
samkørsel. Hvad er klubbens regler egentlig? Og 
skal de revideres for fremtiden? 
Forretningsudvalget tænker tanker herom. 
Jellingløbs-hjemmesiden er ikke god lige pt. Den 
er blevet inficeret.  Den kan kun åbnes i bestemte 
browsere. Der skal laves et nyt koncept. Men 
problemet skal løses – og Ole finder ud af det i 
samarbejde med Silas Terkelsen, som også har 
lavet OK Gorms hjemmeside. 

3. Vigtige datoer 2017 
   - Gorm arrangerer Div. Match i Hastrup den 2/4 
   - Gorm arrangerer Jellingløbet 7/6 
   - Gorm er med til at arrangere KUM 7.-8. oktober 
   - Klubtur 2017 
   - Klubfest (dato)  

Klubfest 
Jeg spørger gerne Kollerup igen, men det kunne 
også være en mulighed at flytte arrangementet til 
Øster Nykirke Skole, hvor Jacob regerer. (Jeg 
kender ikke faciliteterne dér) /jd 
Klubfest fredag d. 3.11. Jørgen spørger i Kollerup. 



   
 - Juleafslutning (dato) 
 - Generalforsamling 2018 (dato) 
 - 1. bestyrelsesmøde 2018 (dato) 

 
Juleafslutning tirsdag d. 12.12. 
Generalforsamling: onsdag d. 21.2. 
Bestemmes senere. 

4. Evaluering Udviklingsplan   
   - Dato for evalueringsmøde 

Onsdag d. 3.5.2017. 
 

5. Træningsopstart 
   - Avis, hjemmeside mm. 
 

KK laver det efter et oplæg fra træningsudvalget.  
Jørgen sender det til KK i denne uge. 
 

6. Nye faste poster Jelling skov  
   - Er vi kommet videre med det? 
 
-  
 
 

Jeg regner med at sætte nogle faste poster op i 
Bents og KKs område af skoven. Det bliver nogle 
af de gamle klippetænger, som kan stå der i et par 
måneder eller mere efter behov. 
Jeg laver et kort med de nuværende og nye faste 
poster, som man kan bruge til banelægning her i 
sæsonstarten og i påsken f.eks. /jd 
 
Posterne skal ikke være Find-Vej-i poster, men 
nogle andre, der kan stå fast i skoven for en 
periode. Og som kan flyttes rundt med efter et 
stykke tid. 
 
Find-vej-i jelling-kortet og -posterne skal revideres 
i år. 
Ole informerede om de nye Sportident stænger 
 

7. Div. Match 9. april 
   - Vi skal have alle med, hvordan organiserer vi det? 
 

 
Det er gratis at deltage for alle, ikke? /jd 
 
Forretningsudvalget finder ud af det. 

8. Eventuelt 
   - Klubaften (dato) 
   - Prisfest/Generalforsamling JFS 15/3  
   - Sportsgalla 23/3  
   - Kontingent/udmeldelse 
   - Dagsorden/Dropbox 
 
 
 
 

Klubaften er den 25.april. Arrangementsudvalget 
efterlyser emner/ foredragsholder? 
Forslag: Christoffer Henriksen evt. eller Pr og 
kommunikationsudvalget eller evt. Slides fra DOF 
(dog mest oplagt som oplæg til en aften til en 
snak med klubmedlemmer) 
 
Bestyrelsen har lavet en indstilling til en pris i JFS. 
Ole og Pernille og evt. Bente tager med til spisning 
og generalforsamling i JFS. 
Merete vil godt tage med til Sportens venners 
generalforsamling. 
 
Pernille laver opslag om Sportsgalla torsdag  
d. 23.3. 
Dagsorden / dropbox- Hvis man skriver 
kommentarer til dagsorden, så skriv i højre side.  
 
Naturens dag i Brandbjerg søndag d. 10.9. – der 



er et andet arrangement samme dag. Pernille 
snakker med Bent om det. 
Ingen fra best. deltager i Generalforsamling i 
Gormshallen. Bent deltager her.  

 


