
Referat Forretningsudvalgsmøde 

 

Sted:  Abrahamsens Gård - onsdag den 30. august 2017 kl. 19.00 

Deltagere: Stig, Merete, Ole og Pernille 

 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

 

Dagsorden Referat 

1. Opfølgning sidste FUM 
 

Ole tjekker om det der står på hjemmesiden ift. 
politik for kørsel er korrekt. Ellers opdateres 
det.  
 
Der er uddelt Trimtex T-shirts til alle der har 
bestilt. Det afregnes over løbskontoen.  
 
Ole har afholdt kursus i det nye SI udstyr. Der 
lægges en vejledning på hjemmesiden.  
 
Der er endnu ikke indkøbt nyt telt, da det er 
udsolgt i den blå farve.  

2. Opfølgning sidste bestyrelsesmøde  
 

Pernille sorterer tøj i kælderen (løbetøj til 
ungdomsløbere) og udleverer til dem der 
mangler. 

3. Udviklingsplan Rekruttering 
- Der tages udgang i evalueringen fra mødet i 
foråret (se note 1) 
 

Udviklingsplan for rekruttering frem til 2020 
blev debatteret og Merete tager det med videre 
i Rekrutteringsudvalget.  Herefter laves den 
endelig udviklingsplan for området.  
 
Det blev foreslået at vi udnytter vores DM i 
2018 ift. rekruttering. Dvs. at vi allerede nu 
begynder at omtale/synliggøre mesterskabet i 
medierne.  
Kunne vi evt. bruge Jelling Guiden? Der kommer 
nyhedsbreve rundt. Et indlæg hertil er gratis. 
 
På selve dagen: Her kunne vi evt. inviterer folk 
med, som tilskuer eller med mulighed for en tur 
i skoven efter selve mesterskabet. Vi skal 
udnytte at vi forhåbentligt har deltagelse af en 
eller flere verdensmestre. 
  
Pernille tager kontakt til KK.  



4. Haltid vinter 
 

Asta har kontakt til Ole fra JFS ift. haltid. Før 
sommerferien blev det meddelt, at vi havde fået 
onsdag i stedet for den ønskede tirsdag. Hvis 
ikke Asta har hørt mere inden bestyrelsesmødet 
i JFS den 12/9, så får vi styr på det der.  

5. Opfølgning spørgeskemaer v/Merete 
 

Merete reviderer spørgeskemaerne. De bliver 
lagt på Gorms hjemmeside. Ikke som 
spørgeskemaer, men som information ift. hvilke 
opgaver der arbejdes med i klubben. Dvs. der 
bliver ikke sendt spørgeskemaer ud, som der 
skal svares på.  

6. Naturens Dag Brandbjerg 10. september kl. 
13.30 
 

Steen og Ove hjælper på dagen. Pernille/PE 
laver baner, udskriver kort og har kontakten til 
brandbjerg.  
 

7. Evt.  
 

Klubfest: Bodil vil gerne hjælpe med mad.  
Merete sørger for T-shirts til klubmestre. 
 
Merete ønsker at stoppe som formand for 
Rekrutteringsudvalget til generalforsamlingen 
til februar. Der arbejdes på at finde en ny 
formand. 
 
Ole og Pernille koordinerer ift. klubfest, pokaler 
osv.  
 
Ski: 
Der kan nu bestilles vest fra Trimtex. Bjarke 
koordinerer bestilling og der bestilles evt. lidt 
ekstra til lager. Aftales med Pernille.  
 
Ole deltager i JFS bestyrelsesmøde den 12/9. 
Formanden deltager i klubaften, hvor Gert 
Nielsen er inviteret.  

8. Næste møde 
 

19. september kl. 19.30 i Kollerup efter træning. 
Her deltager FU samt KK.  

 


