
BESTYRELSESMØDE: NR. 3 2017, GORM 

TID:  MANDAG DEN 12. juni 2017 KL. 19-22 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

DELTAGERE: OLE, STIG, KK, BENTE, MERETE, JØRGEN, CLAUS & PERNILLE 

REFERENT: INGER 

AFBUD: STEEN, BJARKE 

FORPLEJNING (KAGE): STIG 

 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

DAGSORDEN 
 

Referat 

1. Opfølgning sidste bestyrelsesmøde  
6. marts v/PB   
                                                                   

Kollerup skole er reserveret til klubfest første 
fredag i nov. 
Ingen kommentarer til referatet fra sidste 
bestyrelsesmøde. 
 

2. Evaluering mødestruktur v/PB 
 

Pernille havde sendt evalueringsskema (se 
bilag) ud til bestyrelsen forud før mødet, så 
bestyrelsesmedlemmerne kunne melde ind 
på forhånd, hvad de synes om den struktur, 
der er i klubben med en bestyrelse, et 
forretningsudvalg samt et formandskab. Ikke 
alle havde nået at svare på dette, men alle 
deltog i aftenens debat, og konklusionen var: 
Strukturen er i orden, men vi kan måske blive 
bedre til at bruge den. Vi fortsætter derfor 
med den og vil evaluere den med jævne 
mellemrum (f.eks. hvert 3. år). Det er yderst 
vigtigt med åbenhed og god kommunikation 
imellem forretningsudvalg og øvrige 
bestyrelse. Formanden vil gøre sit bedste for 
at lave gode dagsordener og referater og få 
disse udsendt i god tid. Men andre 
bestyrelsesmedlemmer må også være gode 
til at melde ind, hvis man har noget at byde 
ind med, eller hvis man bliver bedt om at 
udtale sig om noget. En gang om året kan 
udvalgene på skift blive inviteret til at 
deltage i et forretningsudvalgsmøde. 
Forretningsudvalget tager sig af den daglige 
drift af klubben og tager de beslutninger, der 



skal tages. Der kan dog være beslutninger, 
som kræver, at bestyrelsen bliver spurgt. 
Dette er en vurdering FU må tage.  
 

3. Kort nyt fra udvalgene (meget gerne på skrift) 
    - Nyt fra kasserer v/Ole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kasserer: Lige nu ser det generelt meget godt 
ud – men Ole har endnu ikke erfaring nok til 
at kunne sige helt præcist, hvor godt det ser 
ud på nuværende tid på året.  
Ole vil sørge for børneattester.  
 
Kort nyt fra udvalgene: 
Generelt kan udvalgene blive meget bedre til 
at melde noget skriftligt ind til dagsordenen i 
god tid før mødet! 
 
Indskrevet før mødet: 
Kort og skov udvalg: 
Efter tegning af de mange skolekort og 
nytegning af Hastrup, er fokus på de 2 DM 
kort til hhv. Højgård i 2018 og Billund i 2019. 
Nye brochurer til tidligere ”Find vej i” 
projekter (Jelling og Museumsskoven) er ikke 
kommet længere. 
 
Indskrevet før mødet: 
B&U:  
Trekants-O* er afviklet for de yngste løbere. 
Der overvejes at lave noget tilsvarende i 
efterårssæsonen.  
Der arrangeres dags tur for de yngste løbere 
til Engelsholm og der arbejdes på at de 
ældste ungdomsløbere samt ung seniorer 
tilbydes en tur til Oslo i uge 42. 
 
Indskrevet før mødet: 
Træningsudvalg: 
Vi har holdt møde i træningsudvalget og 
efterårets plan er på vej. I den uge, hvor vi er 
inviteret på besøg hos Snab, holder vi fast 
ved vores egen træning. Det giver en ekstra 
træning i Jelling Skov. 
Natløbene efter efterårsferien sammen med 
Snab bliver skiftevis onsdage og tirsdage. 
I vintersæsonen håber vi på at få haltid til 
indendørs træning og sjov. Asta deltager i 
det koordinerende møde. 
 

*Trekants-O: 

Et nyt tiltag mellem trekantsklubberne 

(Gorm, Snab, Kolding, Fros og Melfar). 

Her deltager børn op til ca. 12 år. 

Begynder og lette baner. Klubberne 

skiftes til at lave et arrangement ca. 

hvert halve år.  



Talent – og eliteudv.: 
Skal have indkaldt til møde om efterårets 
plan. 
 
Rekrutteringsudvalg: 
Er færdig med de arrangementer, der har 
været planlagt i forårssæsonen. Disse 
evalueres i efteråret, inden planen til næste 
år laves.  
Spørgeskema: Det omfattende spørgeskema, 
som vi har brugt i flere år, har haft til hensigt 
at synliggøre det arbejde, der er i en klub, og 
det er jo vigtigt. Vi skal måske bare ikke 
forvente, at der er så mange, der svarer. Men 
det er godt at inddrage folk, for det kan være 
med til at fastholde dem. Måske var det 
bedre med en form for ”medlemsbank” med 
viden om medlemmernes ønsker og kunnen 
til hjælp i klubben? Merete spørger nu 
bestyrelsen, om spørgeskemaet skal ud, som 
det er, eller om det kan laves om - nærmere 
sagt forenkles og målrettes? Hvert enkelt 
udvalg opfordres til at se på deres område og 
det aktuelle arbejde og meddele det til 
Merete. Derefter vil Merete gerne prøve at 
lave et oplæg til et nyt spørgeskema. 
Deadline 1. august 2017.  
 
Arrangementsudvalg: 
Klubtur til Uslar – kun 8, der er tilmeldt. 
Måske er det bedre med 3 dage i forhold til 
en helt uge. PE arbejder med KUM til 
efteråret.  
Omkring DM i sprint i 2019 – spørg Per Eg 
eller Flemming Jørgensen, hvis der skal laves 
sprintstafet også. DM sprint bør være om 
lørdagen. 
  
Klubhusudvalg:  
Intet nyt. 
 
PR- og kommunikationsudvalg:  
Deltog på Klubledermødet og hørte lidt mere 
om brugen af Facebook - Annett styrer det. 
 



Indskrevet før mødet: 
Skiudvalg: 
Jeg har ikke det store til kort nyt, det er en 
relativ stille tid for skiudvalget. Jeg vil lige 
nævne at jeg har været i kontakt med Mikkel 
fra Trimtex vedr. klub-skitøj. Jeg håber snart 
at kunne præsentere et forslag. 
 

4. Skoleprojekter forår 2017 v/KK 
 

Der er afholdt intro- og idrætslærerkurser 
samt 2 orienteringsstævner. KK har været 
ude på skolerne og inde i klasserne med 
præmier og fortælle om OK Gorm. Der er 
udsendt regninger til skolerne. Forbundet har 
støttet med bannere og kort (på vandfast 
papir).  Kørselsudgifter til korttegner + til KK. 
Der indkøbes en bærbar computer mere til 
klubben, som kan være en stor hjælp i dette 
arbejde. 
Dato for skolestævner bør planlægges og 
sendes ud til skolerne så tidligt som muligt – 
helst før sommerferien. ( Vi kan evt. spørge 
Rikke Binder, om hun kan hjælpe til næste 
år.) 
 
Fremadrettet – vi afholder skolestævner 
næste år. Vi skal have Vandel/Nørup skoler 
og Kollerup skole med – og evt. Ødsted skole. 
Vi er også blevet bedt om mere korttegning i 
Bredsten by i forbindelse med et nyt projekt. 
 

5. Klubledermøde 29. maj 2017 v/KK 
 

Den nye direktør for DOF gjorde et godt 
indtryk. Det var også spændende at høre lidt 
mere om brugen af Facebook. 
”Præ-o + Trail-o” blev præsenteret, og så var 
der lidt om KUM og om terminslisten. 
 

6. Evaluering løb Hastrup v/PB, Jørgen 
 

Indskrevet før mødet: 
Jørgen: Jeg har kun fået positive 
tilbagemeldinger omkring bane- og 
postarbejdet.  
Det er dog frustrerende, at der ikke kan gives 
en melding fra skovens folk omkring deres 
arbejdsplan.  
PE(stævneleder) har modtaget meget 
positive evalueringer. Endelig evaluering 



foretages i arrangementsudvalget senere på 
året.   

7. Evaluering forårssæson v/Jørgen, Steen 
 

Indskrevet før mødet: 
Steen: Oplever ikke den store tilslutning, dog 
er der kommet lidt flere ungdomsløbere jo 
højere temperaturen er steget. 
Savner som træner at se banerne lidt før, så 
der er mulighed for at lave individuelle baner 
på de samme poster samt forberede 
tørtræning. 
 
Der har været lidt knas med det nye SI-
system, men Ole vil gerne være behjælpelig 
med systemet, hvis nogle ønsker det. Ole vil 
gerne lave en skriftlig instruktion og evt. et 
minikursus (for banelæggere). Det ser ud til 
at de nye børneløbere er glade for at komme 
og møder flittigt op. Der er også nye voksne, 
der møder fint op.  
Forslag til forbedring: Lidt bedre velkomst 
HVER gang (evt. kort dagsorden på tavlen).  
Pernille står for det generelle. Medlemmer 
skal huske at skrive sig op, inden de løber i 
skoven og ligeledes strege sig ud ved 
hjemkomst. 
  

8. Træning efterår-vinter v/Jørgen, PB 
 

Trekant-o for børneløbere går godt – håber 
at det vil kunne fortsætte til efterårs- og 
vintertræning. 
 

9. Status VM 2020 v/PB, Claus, KK 
 

1. runde af spørgeskemaer er kommet retur. 
Arrangementet kræver rigtig meget arbejde. 
Claus og Martin Ringive tager med til VM i 
Estland til sommer.  
Styregruppen holder møde ca. 1 gang om 
måneden.  
Der er store ambitioner i forhold til stævnets 
kvalitet. Det skal kunne stå mål med et OL. 
Der udsendes jævnligt nyhedsbrev fra 
styregruppen. Der vil også blive udsendt et 
spørgeskema i forhold til mere praktisk 
hjælp.  
 

10. Status DM 2018 v/Stig, KK 
 

Lørdag d. 25.8. – 2018 i Højgaard. Der er 
lavet et kort efter den nye norm. Kommunen 



laver en helt ny sti, som kan bruges. Der er 
meget kuperet, og det er svært at lave blå 
baner samt let og begynder i forhold til 
terrænet. KK er i gang med at finde 
funktionsledere, og det går fint. Der skal 
være besigtigelse af stævneplads d. 
23.6.2017. Henrik Dagsbjerg er 
stævnekontrol. Der skal laves en hjemmeside 
– deadline 1. 8. 17. -bekendtgørelse af 
skovlukning. Flemming D. Andersen har 
tegnet kort og tager sig af arbejdet med 
denne del. 

11. Jellingløbet (meget kort evaluering) v/Bente 
 

På trods af vejret – godt tilfreds. 830 
forhåndstilmeldte deltagere og 40 på 
aftenen. 
Godt arbejde af alle.  
 

12. Plan/kalender for udlån af SI v/PB 
 

Jens Kristian Laursen vil stå for udlån af dette 
materiel. (Vi har lavet aftaler om at låne fra 
Snab og Kolding til store stævner.) Jens 
Kristian er den, der står for alt materiel. Han 
bør opfordres til at skrive noget om det på 
hjemmesiden. 
 

13. Møder efterår 2017 – færdiggørelse af 
udviklingsplan. (Bestyrelsesmøder + FU møder) 
v/PB 
 

Bestyrelsesmøde:  
Onsdag den 11. oktober 2017. 
 
Forretningsudvalgsmøder: 
d. 30.8., d.19.9., d.31.10., d. 29.11. – 2017 
På disse møder vil klubbens udviklingsplan 
blive færdiggjort frem til 2020. 
Bestyrelsesmedlemmer med ansvarsområder 
vil blive indkaldt til disse møder.  
30/8: Rekruttering og Fastholdelse (Merete) 
19/9: Kommunikation (KK, Ole) samt 
Faciliteter (KK, Ole) 
31/10: Sportslig udvikling (Jørgen, Steen) 
29/11: Organisation og Kompetenceudvikling 
(Ole, KK). 
 

14. Evt.  
 

Merete har været med til generalforsamling 
hos Sportens venner og kan fortælle, at 
klubben stadig består og fortsætter arbejdet 
med 5 medemmer i deres bestyrelse.  



Der er problemer med at kunne logge sig ind 
på vores hjemmeside via iphone og ipad. 
Men Ole kunne løse problemet, og Pernille vil 
formidle det videre til medlemmerne via 
Facebook. 
 

 


