
BESTYRELSESMØDE: NR. 4 2017, GORM 

TID:  Onsdag den 11. oktober kl. 19.00 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

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

REFERENT: INGER 

AFBUD: KK 

FORPLEJNING (KAGE): Merete 

 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

DAGSORDEN 
 

Referat 

1. Opfølgning sidste bestyrelsesmøde (nr. 3 2017) 
 

Intet at tilføje 

2. Nyt fra formanden v/Pernille 
 
- VM 2020 (formandsmøder/underskrift aftale) 
- Vintertræning Kollerup 
- Status udviklingsplan 
- Klubfest 
 

Har haft formandsmøde nr.4 i VM-regi. 
Derudover har der været en underskrift 
seance, hvor formændene fra de 
arrangerende klubber samt formand og 
Direktør fra DOF har skrevet under på en 
klubaftale ift. VM 2020. Aftalen ligger i 
Dropbox. Der bliver lavet en workshop d. 
31.10. for dem, der har fået en opgave indtil 
nu. VM Logoet er klar. 
Der laves en VM pakke med tøj/udstyr, som 
medl. kan købe billigt for at reklamere for 
stævnet. 
Vintertræning i Kollerup – der har været lidt 
udfordringer med haltiden om tirsdagen, men 
nu er det i orden. 
Udviklingsplan – arbejdet hermed skrider 
planmæssigt frem. 
Klubfest – hjælperne fra Kollerup kan ikke 
denne aften. Jørgen D. spørger en anden, der 
er kendt med stedet, så Bodil kan få hjælp i 
køkkenet.  
Underholdning klubfest: Evt. signaturbanko 
eller leg i hallen. Steen spørge/finder nogen, 
der kan stå for det. 
OK Gorm bliver testklub for O-Track, som er 
et nyt tiltag indenfor GPS tracking af løb. Ole 
vil gerne være med til at sætte sig ind i det 
sammen med Søren G. Ove H. og Esben 



spørges om de har interesse i at hjælpe her.  

3. Nyt fra kasserer v/Ole 
 
- Bestyrelsesmøde JFS 
- Nye starture?  
- Skal vi have et budget pr. udvalg? 
 

KK har lavet aftale med Lars Ole Kopp om leje 
af to starture til DM Mellem. Lejepris 500,- kr. 
En tablet/Ipad kan bruges som startur til 
mindre stævner. Det er forholdsvis dyrt for 
klubben at investere i starturer, så vi har valgt 
at leje. 
Vi har brug for 2 nye computere – kan købes 
brugte, men helt opdaterede og stadig med 2 
års garanti. Ole undersøger det. 
Bestyrelsesmøde i JFS – pengegaven fra 
jubilæet forslås at bruge til en ny Fælles 
hjemmeside – og evt. skal der laves en video 
pr. afdeling. Men lige netop dette var der ikke 
den store opbakning for til mødet. 
Skal vi have et budget pr. udvalg? I ski 
afdelingen fungerer det fint med et budget. 
Kort- og skovudvalg er nødt til at købe det 
nødvendige grej. Måske et beløb til småting? 
For kassereren vil det være fint, hvis 
udvalgene selv melder ind, hvis der er større 
ønsker til det kommende år. Hvis det drejer 
sig om ting, der fylder, bør man spørge 
materielforvalteren først. Ellers må man 
spørge kassereren. 

4. Nyt fra udvalgene (meget gerne på skrift) 
   
 - Træningsudvalg (Jørgen) 
 - PR & Kommunikation (KK) 
 - Rekrutteringsudvalg (Merete) 
 - Kort & Skovudvalg (Stig) 
 - Arrangementsudvalg (Bente) 
 - Klubhusudvalg (KK) 
 - Børne & Ungeudvalg (Steen) 
 - Talent & Eliteudvalg (Claus) 
 - Ski (Bjarke) 
 
 

Træningsudvalg 
Natløbene sammen med Snab 7 onsdage 
efter efterårsferien er på skinner. Der mangler 
blot aftale med de sidste postindsamlere. I år 
har vi besluttet at invitere de andre 
trekantklubber, så må vi se, hvor mange der 
kommer. Der er som sædvanligt tilmelding på 
Gorm Events. 
Vinterløbene om lørdagen med vintercup er 
på trapperne. Gorm laver to løb. Gødding d. 
16. december og Gadbjerg d. 3. marts. 
Indendørs træning i hallen ved Kollerup Skole 
arrangeres hver tirsdag fra 18 – 19.30 fra 24. 
oktober til ca. 1. marts. Der kan tages bad og 
evt. hygges efter træning. 
Vinterløb og natløb i Gødding: Der er blevet 
fældet en del derude. Kortet bør opdateres 
eller der bør tilføjes skraverede områder til 
løbene. Natcup syd – til foråret (PE). Alle 
trekantklubber vil gerne være med – derfor 6 



løb. 
Ros til træningsløbet i Hastrup (efter 
skolekort). 
PR & Kommunikation: Der har ikke været 
afholdt møde i udvalget siden sidste 
bestyrelsesmøde. 
Ros til formanden for at være aktiv i forhold 
til at informere via facebook, men også de 
nyheder hun lægger på hjemmesiden. 
Under Klubinfo -> Materiel, er der nu 
beskrevet noget om Beregnervogn, Telt og SI. 
SI afsnittet bliver udbygget med diverse 
vejledninger, som Ole har udfærdiget. 
Klubhusudvalg: Abrahamsens Gård er i år 
blevet kalket.  
Der er købt maling til behandling af 
beregnervognsgarage og Materialehus, men 
det kniber med at vejret tillader udførelse. 
Der er lavet aftale med Algeeksperten om 
fjernelse af mos på stuehus med 
efterfølgende behandling for alger dels på 
stuehus, men også på de andre huse. Er aftalt 
at skulle udføres 5.10. Ole tovholder. 
Vi har fået en helt speciel elev, Celina, som 
har skole på loftet af laden. Man bør afholde 
sig fra at komme i skoletiden for udførelse af 
en eller anden aktivitet. 
Pernille snakker med KK, om det skal meldes 
ud til medlemmerne. 
Skoleudvalg: Har været til opfølgningsmøde 
på Bredsten skole den 27.9. Skolekortet skal 
opdateres efter der er bygget ny hal og ny 
afdeling. Der er også fældet nogen 
bevoksning. 
Der er ønsker om at få nytegnet et 
skolenærkort (1:4.000).  
De kender prisen 5.500 kr.  
Jeg afventer tilbagemelding. 
Kort- og skovudvalg skal lige kunne følge med 
mht. tegning af skolekort. 
Arrangementsudvalget: har ansøgt om et løb 
i Jelling Skov i foråret 2018. (En div. match) 
DM sprint i Billund maj 2019. Ole B er 
stævneleder, Jørgen D banelægger og Søren G 
står for korttegning. Gruppen er i gang med 



at søge tilladelser ved diverse institutioner i 
Billund. 
Skiudvalget:  
-20 stk. klubveste er bestilt, med forventet 
levering medio november. Uge 46. 
-Thomas Nielsen har sagt ja til at være 
koordinator for sporkørsel og føremeldinger 
for golfbanen i den kommende vinter. 
-Som nævnt på et bestyrelsesmøde i foråret 
har jeg søgt forbundets Vasafond om at låne 
en Thorax-trainer i det kommende år. Det er 
blevet bevilliget, så nu mangler vi bare at 
finde ud af hvor vi præcist skal stille den, før vi 
kan starte træningen.  
Bjarke vil prøve at lave en introduktion og evt. 
forberede noget træning. 
Rekrutteringsudvalg: 
Der er afholdt familieorientering, 
gæstetræning og ”Find vej – dag” i foråret, 
alle arrangementer med meget lille 
tilslutning. 
Spørgeskemaet er revideret, godkendt af 
formanden og kommer på hjemmesiden. 
Rekrutteringsudvalgets materiale på 
hjemmesiden (politik, opgaver mm) er 
revideret. 
Der er indkaldt til møde i udvalget sidst i 
oktober, dagsordenen er evaluering og 
fremtidsplaner. 
Børne og ungeudvalget: 
- de unge løbere er svære at motivere til 
deltagelse i åbne løb.(dog flere end sidste år) 
- Efterårsturen er planlagt. 
- KUM afviklet med enkelte Gorm deltagere. 
- Emner til træneruddannelsen efterlyses. 
Trekant-O for børn og unge, som blev afholdt 
i foråret, er ikke blevet til noget i efteråret. Til 
vintertræningsløbene vil der hver gang være 
en børnetræner fra klubben til stede. 
Talent og eliteudvalg: 
Der er afholdt et udvalgsmøde siden sidste 

bestyrelsesmøde. Afvikling af KUM i 

weekenden 7-8/10 med deltagelse af 3 GORM 

løbere, Nanna, Esben og Hans. Holger med 

som leder. TVO Møde afholdt i september for 



afklaring af kontingent for ikke medlemmer af 

OK SNAB og OK GORM. Der var argumenter 

for og imod et kontingent på 500kr/halvår. 

Det faldt ud til et kontingent på 300kr/halvår 

for ikke medlemmer af OK SNAB og OK 

GORM. Blandt argumenterne var at løbere 

udefra bidrager til et godt træningsmiljø som 

er svært at opretholde, idet især OK GORM er 

inde i en periode med få løbere i miljøet og 

udsigten til flere løbere er begrænset inden 

for en kort årrække. 

TC - Fungerer generelt fint – vi har 4 løbere. 

Ung Senior: Steen forsøger at anspore til at 

ung seniorer gør brug af den pulje til 

samlinger/aktiviteter.  

Kurser/Seminarer 

ATK 2.0 Trænerkursus 1.modul 26/11 - Er der 

nogen der kan deltage? Claus/Pernille går 

videre med dette.  

Generelt set er vi inde i en periode med 

forholdsvis få ungdomsløbere og det smitter 

således af på talentmassen. Tanker omkring 

opfølgning af det store arbejde omkring 

skoleorientering er gjort. På næste møde vil 

dette komme på dagsordenen således fokus 

for 2018 kan rettes mere målrettet på 

rekruttering af talenter de kommende år. Heri 

vil også indgå tanker om WOC 2020 effekt – 

og hvordan vi griber mulighederne an. Gerne 

input fra andre udvalg i den samlede RUF 

strategi. Næste møde 4/12.  

 

Kort- og skovudvalg: Der er nok at se til – der 

skal tegnes mange kort. Der fældes også en 

del, så de eksisterende kort skal revideres. 

Jacob Bang - forventes som nyt medlem i 

udvalget. 

 

https://www.o-service.dk/index.asp
https://www.o-service.dk/index.asp


5. Klubture i fremtiden v/Bente 
 

Arrangementsudvalget foreslår at vi forsøger 
at skabe en tradition med en årlig klubtur, 
som vi selv arrangerer et sted i DK. Det skal 
være en fast weekend – f.eks. 2. weekend i 
juni, hvor der ikke er andre løb. Stedet kan 
godt være forskelligt fra år til år – men kan 
måske også godt være det samme sted flere 
år i træk. På den måde håber vi at kunne 
tiltrække flere medlemmer, både børn og 
vokse. Det kan jo godt være lidt overvældende 
at skulle deltage i f.eks. Veteran WM eller O-
ringen, når man er ny i klubben. 
Vi kan evt. lave det som et ”stævne”, hvor nye 
banelæggere og stævneledere kan få lov at 
prøve kræfter. 
Desuden er det meget svært at finde 
passende overnatningsmuligheder til de 
sommerferieløb, som vi hidtil har brugt som 
klubtur. Løb i sommerferien må 
medlemmerne så selv arrangere. 
Nogle klubber laver det med stor succes. 
God ide – skal være for alle niveauer. Godt 
med en weekendtur – mere overskueligt end 
en uge i sommerferien.  Arr. udvalget bør gå 
videre med dette. (Ulfborg er et fint sted) 
 

6. DM Mellem 2018 – hvem må stille op? 
 

Arrangementsudvalget foreslår: hvis man er 
hjælper, kan man ikke løbe DM, men må 
gerne løbe en åben bane. 
Børn og unge, må gerne deltage i DM. 
Foreslår at bestyrelsens beslutning meldes ud 
til medlemmerne. 
Bestyrelsens beslutning: Ingen voksne medl. 
må løbe – kun børn og unge må løbe. Skal 
meldes ud - Pernille/KK 

7. Klubmesterskaber – opdatering af baner 
(klasser) – løber oldgirls/oldboys for kort? 
 

Svært at gøre alle tilfredse. Har hidtil været 
laveste fællesnævner der var gældende. Dvs. 
Oldgirls skal løbe D60 (selvom yngste løbere 
er 40 år!) 
Drengene fra 13-16 år skal løbe mellemsvær, 
da det er det niveau man er på som 13-årige. 
”Senioralderen” eller ”veteranalderen” kan 
måske ændres. 
Udvalget kan tage emnet op til diskussion og 
evt. revidering. 



Der bør ikke laves klubmesterskaber den dag, 
hvor der er kredsmesterskab. 

8. Nyt DM 2018 v/KK 
 

Et ønske om fjernelse af en indhegning 
(Gormsens) kan ikke imødekommes. 
Banelægning må klare sig med de åbninger, 
der er i hegnet. 
Kommunes arbejde med ny sti og bro 
forventes indviet i november.   
Ellers intet nyt. Der henvises til referatet fra 
Funktionsledermøde 14. aug. Se i Dropbox: 
Gorm bestyrelse -> Gormstævner -> Møder -> 
DM Mellem 18 

9. Evaluering klubaften med Gert 
 
- Hvad kan vi tage med fra Gerts oplæg? 
 

Gerts oplæg om rekruttering og fastholdelse. 
Focus på ”én ting” – vi har haft fokus på 
familier.  
Rekruttering har været højt prioriteret i de 
klubber, der har haft succes. Men vi har gang 
i så mange andre ting i vores klub. 
Det er svært at have hele klubben med i 
rekruttering, for medl. er involveret i noget 
andet arbejde i klubben. 
Løb i byen vil måske være mere overskueligt. 
Vi er nok nødt til at holde det på det plan, der 
er nu og så se, om DM og VM ”kaster” medl. 
af sig. 
Vi bør fastholde de gode tirsdagstræninger og 
måske koble rekrutteringsarrangementer på 
det. 
Det handler også om, hvor mange opgaver 
der er i klubben, og hvor mange ressourcer, vi 
har. Udvalget har snart møde og vender 
tilbage med det, de finder frem til. 
 

10. Forberedelse GF – på valg 2018 er: 
 
Formand - Pernille 
RUF – Merete (ønsker ikke at genopstille) 
Kommunikation & PR - KK 
B&U – Steen 
Kort-og skovudvalg - Stig 
Klubhusudvalg – hvem er på valg? 
 

På valg i klubhusudvalg: Aage Kobberø og KK 
 
Pernille undersøger om de vil fortsætte. 
Pernille vil gerne fortsætte. 
Der skal findes en anden i stedet for Merete. 
Merete ønsker andre opgaver i klubben 
Steen regner med at kunne fortsætte. 
Vi regner med at KK gerne vil fortsætte. 
Bjarke vil gerne afløses om et år. 
Kort – og skovudv. Stig vil godt stille op igen. 

11. Klubledermøde 23/10 – hvem deltager 
 

KK overvejer- Pernille deltager 
 



Til eftersnak: Gode ting: Løbsmanual, 
tidsplan, funktionsledere, oplæring af nye 
folk, præmier til børne- og ungdomsløbere, 
målestoksforhold, brug af SI/vidensdeling. 
Prøve at gøre vores løbsarrangementer mere 
publikumsvenlige. 
 
Bestyrelsesmøde i JFS 23/10 – Ole deltager da 
det er samme dag som klubledermøde. 

12. Næste bestyrelsesmøde 
 

d. 17.1. 2018 

13. Evt. 
 

Kan vi lave begivenheder på Facebook? 
Som en slags PR. 
Pernille synes, det kan være svært og måske 
også lidt uoverskueligt at oprette 
begivenheder, hvis det kræver opfølgning.  
En opgave for PR-udvalget? Pernille vil godt 
prøve det. Jørgen kan sætte natløb på.  
Lørdag den 4.11. er der indvielse af stien i 
Brandbjerg, hvis nogen har lyst til at deltage.  

 


