
BESTYRELSESMØDE: NR. 1 2018, GORM 

TID:  ONSDAG DEN 21. MARTS 2018 KL. 18-22 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

DELTAGERE: OLE, BENTE, OVE, STEEN, JØRGEN, CLAUS OG PERNILLE 

REFERENT: INGER 

AFBUD: BJARKE, KK, STIG 

FORPLEJNING: BODIL 

 

DAGSORDEN 
VI STARTER MED SPISNING KL. 18 

Referat 

1. Velkomme til et nyt bestyrelsesår v/Pernille 
   
   - Sammensætning udvalg 
    (skriv gerne sammensætning til højre) 
 
   - Valg af forretningsudvalg 
   - Datoer for bestyrelsesmøder 2018 
     Forslag: 13/6-18 + 29/10-18 (forslås ændret til 
mand.8/10) + 14/1-19 
   - Generalforsamling 2019 (forslag onsdag 20/2) 
   - 1. bestyrelsesmøde 2019 (forslag mandag 
11/3) 
   

B&UU: Steen, Asta og Anette. Der søges efter 
en forældrerepræsentant.  
 
KK: 
13.6. - OK 
29.10. - Da kan jeg ikke. Er i Nepal fra 13-
29.10. 
14.1. – Pt. står der ikke noget i min kalender, 
men har før været i NZ på det tidspunkt. 
SRK: 13/6 er der Jellingløb…. 20/6 er et ok 
alternativ for mig 
Foretrækker 10/10, er lidt usikker på 8/10 
14/1, 20/2, 11/3 ok  
Bente: den 13.juni har vi Jellingløb, så den 
dato duer ikke. 
 
Pernille bød Ove velkommen i bestyrelsen. 
Udvalgsmedlemmer: Det kunne være godt 
med flere nye i udvalgene, så de samme ikke 
sidder med i for mange udvalg. Måske kan 
man få forældre med i f.eks. B&UU og 
Rekrutteringsudvalget. 
Skriv til Pernille, hvis der er ændringer i 
udvalgene i forhold til sidste år. Skiudvalget 
må vi drøfte på et tidspunkt, hvor Bjarke er 
med. Mon Bjarke har nogen tanker om 
formand/medlemmer til dette udvalg og 
udvalgsarbejdet? Pernille tager en snak med 
Bjarke herom, og så kan det tages op i 
forretningsudvalget i første omgang. 
Forretningsudvalgsmøder – ca. 1 -2 møder 
mellem bestyrelsesmøderne: ca. 6 – 8 møder 



årligt. Møderne holdes som regel efter 
tirsdags træningerne. Steen og Jørgen meldte 
sig til forretningsudvalget i 2018. 
Bestyrelsesmøder: D. 20.6., d. 17.9., d.19.11 
og d. 14.1.2019. 
Forslag til generalforsamling d. 20.2.2019 og 
første bestyrelsesmøde efter GF d. 11.3.2019. 

2. Vigtige datoer 2018 v/Pernille 
  
   - Gorm arrangerer Div. Match i Jelling den 18/3 
   - Find vej i arrangement 5/5. 
   - Skolernes find vej i arrangement 22/5. 
   - Gorm arrangerer Jellingløbet 13/6 
   - Hærvejsløbet 23/6 
   - Klubtur (Gorm 3-dages) 8-10/6 
   - Gorm arrangerer DM Mellem 25/8 
   - Klubfest 2/11 
   - Juleafslutning onsdag 12/12 
   - Seniorfest fredag 25/1 2019 

DM Mellem. Indtil videre går det efter 
planen. Vi havde 2. funktionsledermøde 
8.feb. Referat fra mødet udarbejdet og tilgået 
formanden og deltagerne i mødet. 
I forbindelse med DM er Jelling Musikfestival 
og Jelling Sparekasses Fond blevet søgt om 
støtte. 
Jelling Musikfestival har støtte med 26.000 til 
indkøb af 4 stk. Stand-up Telte. 
For første gang nogensinde fik vi ikke støtte 
fra Jelling Sparekasses Fond!? 
 
Jellingløbet: Nyhed i år er Biathlon. En 
løberute på 6 km, hvor man skal ind i 
Gormshallen og skyde x 2 undervejs. 
Besluttet at det kun er børn fra 11 år og 
voksne der kan deltage i dette. Der er plads til 
56 løbere, som sendes af sted i hold. Vi har 
brug for hjælp til markedsføring. Gå venligst 
ind på Facebook og like vores opslag og 
begivenhed, samt dele det til venner. Saml 
gerne hold på jeres arbejdsplads, gade, 
familie osv. 
Gorm 3 dages: foreløbigt program er 1 løb 
fredag, 2 løb lørdag og 2 løb søndag. Vi skal 
have skabt nogle traditioner omkring denne 
tur. Har talt om en form for 
"hyttemesterskab" eller en 
stafetkonkurrence.  
 
Jørgen vil godt spørge i Kollerup om lån af 
lokaler til klubfesten. 
Skal vi fastholde Nytårsløbet som en 
tradition? Ja en god ide – d.31.12. om 
formiddagen og evt. lidt hygge i klubhuset 
derefter for alle.  

3. Opfølgning møder siden sidst v/Pernille 
  

Generalforsamling: Passende indhold og tid. 
Mht. KUM – DOF bør overtage regnskabet. 



   - Opfølgning Generalforsamling 21/2 2018 
   - Klubledermøde 5. februar 2018 
   - Repræsentantskabsmøde Brøndby 2018   
   - Prisfest/Generalforsamling JFS 19/3 
   - Nyt VM 2020  
(Næste workshop 22/5 – Formandsmøde 16/4) 
   - Påskeløb 2022 
 

Pernille går videre med det. 
 
Klubledermøde: Et nyt projekt: TBU (træning 
af børn og unge) er oprettet af DOF. 
Repræsentanter fra TBU vil besøge os og 
hjælpe os videre med træning af børn og 
unge. Formanden fortalte om DOFs økonomi 
og om, hvad klubbernes tilskud til DOF går til 
(der er lavet en undersøgelse omkring DOFS 
økonomi og egenbetaling dertil). Oplæg til ny 
klubturnering. Overvejende accept fra 
Sydkredsen. Vi må se, hvad resultatet bliver. 
Der bliver måske nok lidt forskel i kredsene, 
ift. hvordan man gør tingene. Største ændring 
bliver point fordelingen.  
Der er oprettet forskellige sprintturneringer i 
DK fra 2018 – dette gøres for at holde fokus 
på sprint forud for VM i 2020.  
 
Repræsentantskabsmøde: Følgende forslag 
vedtaget: 1. Hvis en klub har mindre end 10 
medlemmer fritages den for 
medlemskontingent til DOF.  
2. Hovedbestyrelsen arbejder videre med et 
forslag om et ”løsgænger”- medlemskab. 
Introduktion om O-Track fra Jacob Ødum. En 
repræsentant fra Naturstyrelsen fortalte om 
”urørt skov” i DK.  
(O-Track: Vi skal have en politik, hvis vi skal 
bruge det i klubben i forbindelse med træning, 
da ens løb kan ses af alle andre. 
 
Prisfest og generalforsamling i JFS: KK fik 
ikke lederprisen. Indstillingerne blev, som 
noget nyt, læst op af de enkelte afdelinger. 
Generalforsamlingen blev hurtigt afviklet – 
ikke så mange deltagere. Klubberne modtog 
2000 kr. fra Sportens venner. 
 
VM 2020: Workshop d. 22.5.  
Vi skal være med til at arrangere Euro-
meeting d.21.-23.9.  
Møde for medlemmer med interesse i 
Marketing d.12.4. KK har sendt ud til klubbens 
medlemmer. 



 
Påskeløb 2022: sammen med SNAB: Pernille 
og Stig holder møde med Flemming og Poul 
fra SNAB for at få en aftale på plads ift. skove. 
 

4. Nyt fra de forskellige udvalg 
(GERNE SKRIFTLIGT) 
 
   - Nyt fra kasserer 
   - Arrangementsudvalg  
   - Kort & Skovudvalg 
   - B&U 
   - Træningsudvalg 
   - Rekrutteringsudvalg 
   - Talent- og Eliteudvalg 
   - Kommunikation & PR udvalg 
   - Ski 
   - Klubhus 
   - Skoleudvalg 
    

Skoleudvalg: 
Vejle Kommune har igen bevilget 1 million kr. 
til nye åben skole projekter (Find vej i skolen 
projekt). Derfor oplagt at rette henvendelse 
til skoler, der ikke var med i første 
projektrunde. Samme koncept. 
Rettede henvendelse til Kollerup, Vandel, 
Nørup og Ødsted skoler. Desværre (og 
uforståeligt) takkede Kollerup, Vandel og 
Nørup nej. 
I 11. time kom Ødsted positivt på banen. Og 
da 3 skoler havde sagt nej, gik jeg også til 
Egtved Skole. De var straks med. Så med i 
skoleåret 18/19 er Ødsted og Egtved skoler. 
Ansøgningsfrist var 13. marts. Ansøgning er 
afsendt og kvittering modtaget. Jeg kender 
ikke svardato. 
 

Talent & Eliteudvalg: 

Sidste møde var 22/1 2018 og der er ikke sket 

så meget siden sidst. Elite Vejle har ansat en 

ny psykolog og der har således været indbudt 

til Mette Elkjærs oplæg om Motivation 19/3. 

Josefine og Esben samt trænere var inviteret 

– men har ikke hørt om deltagelse, da det var 

med kort varsel. Der vil være en senere 

lejlighed tilrettelagt for trænere. Nærmere 

tilgår. Der er en ny elitekoordinator Lasse 

Andersen. Næste møde i udvalget er 10/4. 

Kort og skovudvalg: 

Ud over tegning af diverse skove og byer, er 

der fokus på lidt forskelligt: 

- Find vej i skolen kort, hvis de bevilges. 
- Find vej i skoven ansøgninger 

Jelling: Er ansøgt og bevilget. 
Se desuden punkt 6 
Museumsskoven: Korttegning startet, 



tilladelse fra kommunen modtaget. 
Give Syd: Der mangler vist en enkelt 
post (Status fra KK?) 
Jeg satser på at få ansøgninger og kort 
lavet inden sommerferien, lidt 
afhængigt af skoleprojekter. 
Praktisk hjælp kommer også til at 
mangle, men det må vi løse hen ad 
vejen. 

- Tegning af DM kort til 2018 og 2019, 
opdatering af Gadbjerg ”Find vej i 
skolen” dag samt nytegning af 
Tykhøjet. 

- Udvalgsmøde afholdes snarest. 
DOF spørgeskema vedrørende korttegnere 
besvares af K/S udvalg. 
 
Arrangementsudvalget: afholdt møde i sidste 
uge. Vi har besluttet at afholde 
klubmesterskaber NAT i efteråret. Evt. ved et 
træningsløb, som SNAB arrangerer. På den 
måde håber vi at få flere deltagere med. 
DM sprint 2019 bliver i Grindsted by, da der 
stadig bygges i Billund. 
 
Klubmesterskab nat i efteråret. Klubaften – 
ideer? ellers en åben klubaften med 
forskellige indlæg. 
 
Kasserer – intet at bemærke. 
 
B & UU – ikke mere nyt siden sidst. 
 
Træningsudvalg: ikke mere nyt siden sidst. 
Steen sætter noget om træning ift. voksne 
mellemsvær/svær på hjemmesiden. 
Ole opdaterer kalenderen – giv et praj, hvis 
der sker ændringer. 
 
Rekrutteringsudvalg: ”Find vej i” 
arrangement i maj. I forbindelse med 
Thyregod dagene arrangeres et sprint løb i 
Thyregod. Der er søgt om Faste poster i 
Hastrup + opgradering af skovlegeplads mm. 
– Der kan evt. laves et 



rekrutteringsarrangement der. 
Træningsløb i Bredsten kan også være et 
rekrutteringsarrangement, f.eks. en ”Tag-en-
ven –med-dag” træning. 
Der arrangeres rekrutteringsarrangement d. 
9.9. i Brandbjerg i forbindelse med Naturens 
dag. Pernille svarer Brandbjerg højskole. 
 
Ski – intet nyt. 
Klubhusudvalget – intet nyt. 

-  

5. Træningsopstart v/KK på skrift 
  
  - Avis, hjemmeside mm. 
 

KK (Kommunikations- og PR-udvalg) 
Træningsopstart 3.4. 
Annonce er udformet og indrykkes i Jelling 
Ugeavis i uge 13. 
Læsestof er udarbejdet og sendt til VAF 
(Jelling Ugeavis). 
Læsestof og annonce godkendt af formanden. 
Nyhed på hjemmesiden bringes 27.3. 
 
 

6. Nye faste poster Jelling skov v/Steen og Jørgen 
   
 - Forslag fra B&U/Træningsudvalg 
 

SRK: Nyt Jellingkort er lagt op i 
banelægningsfolder, så nu kan det starte. 
Jeg regner med at der tages udgangspunkt i 
nuværende ”Find vej i” område? 
 
Steen har lavet forslag til nye 
postplaceringer(faste poster) i Jelling skov. 
Drøftelse af, hvor mange poster, der kan 
placeres på et kort. Evt. flere forskellige 
kort/baner – lette poster, svære poster mm. 
  

7. Div. Match 15/4 v/Pernille 
   
 - Vi skal have alle med, hvordan organiserer vi 
det? 
 

Tilmelding – Ole, Steen, KK og Pernille tager 
personlig kontakt til alle medlemmer ift. 
deltagelse i div. matchen. 
 

8. Ny kørselsordning 
 
 
 

Kommentarer: Udmærket forslag og god 
kommunikation på mail undervejs – men 
måske burde der have været lidt mere 
drøftelse i bestyrelsen omkring det, inden det 
blev lagt på hjemmesiden. 
Medlemmer, der skal have 
kørselsgodtgørelse, skal aktivt henvende sig 
til Bent.  



 
Ole retter dokumentet(kørselsordning) ift. 
afstanden for kørsel (fra 15 km fra Jelling til: 
når man køre mere end 30 km). 
 
Til specielle arrangementer kan der laves 
særaftaler vedr. kørselsordning. Fx Klubture.  

9. Eventuelt 
   
   - Sportsgalla 12/4 
    

PB: Naturens Dag Brandbjerg sep. 9/9 2018 
Pernille kontakter dem. 
PB: Generalforsamling Sportens Venner 19/4 
Pernille og måske Bent deltager. 
Pernille har sagt ja til, at der kan afholdes 
klubledermøde d.28.5 på Abrahamsens Gård. 
Pernille sørger for, at få hjælp til kaffe mm. 
 
Sportsgalla i Vejle d. 12.4. Gorm har 7 
medlemmer, der har fået DM-medaljer, men 
har ikke fået indbydelse fra Vejle kommune. 
Pernille undersøger det videre. Men hun 
håber da, at de pågældende medl. kan få lov 
til at deltage. 
 
3 ungseniorer har fået et tilskud til et 
Adventure Race, som de har søgt om. De tre 
har kaldt sig ”Gorm Wikings” 
 
D.15.5. til træning i Engelsholm – træning fra 
kl. 17.30 – spisning i grillhytten og oplæg fra 
naturvejleder. 
 
Drøftelse af de nye SI-brikker og de nye 
stænger. 
 
Dropbox: Ole flytter ”stævner”, så det ikke 
ligger under bestyrelsen.  
 
. 

 


