
BESTYRELSESMØDE: NR. 2 2018, GORM 

TID:  ONSDAG DEN 20. JUNI 2018 KL. 19-22 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

DELTAGERE: OLE, BJARKE, KK, BENTE, OVE, STEEN, CLAUS, PERNILLE 

REFERENT: PERNILLE 

AFBUD: INGER, STIG OG JØRGEN 

FORPLEJNING: BENTE 

 

DAGSORDEN 
  

REFERAT 

1. Opfølgning sidste bestyrelsesmøde 
 
 

Forældrerepræsentant med i B&U: Steen arbejder 
på det. Ellers sidder de samme personer i de 
forskellige udvalg. Ingen yderligere kommentarer.  
 

2. Nyt fra formand/kasserer 
 
 Nyt fra formanden 
- Klubledermøde 28/5 
- JFS bestyrelsesmøde 8/5 
- TEMA på bestyrelsesmøder? 
- Hærvejsløbet 23/6 
- Udviklingsplan  
   
 Nyt fra kasserer 
 

Klubledermøde 28/5: 
Divisionsturneringen: 
Ny struktur i Div. turneringen blev fremlagt og 
diskuteret. Den største forskel ift. den nuværende 
struktur bliver point-givningen, samt om der skal 
være en eller to divisioner i Sydkredsen. Der 
arbejdes videre med strukturen på landsplan.  
Enkeltmandsmedlemsskab i DOF: Det blev 
diskuteret hvad prisen for medlemskabet skal 
fastsættes til. Ikke helt enighed klubberne 
imellem. Der arbejdes videre med en model i 
hovedbestyrelsen. Kate tager kredsens 
betragtninger med.  
Fra OK Gorm er der opbakning til 
hovedbestyrelsen og vi håber at der findes en god 
model – målet med den nye form for medlemskab 
er at tiltrække flere til o-sporten.  
Uformelle regler Sydkredsen: Der blev diskuteret 
uformelle regler i Sydkredssen på baggrund af et 
par situationer til divisionsmatcherne i foråret.  
Se referatet og bilag fra klubledermødet for 
nærmere info.  
 
Bestyrelsesmøde JFS 8/5:  
Mødet gik mest med snak om den nye 
hjemmeside samt halfordelingen til vinter. Gorm 
har fået gymnastiksalen på Bredagerskolen til 
vintertræning tirsdage fra 18-19.30.  
 
Udviklingsplan:  
Formanden opfordre udvalgene til at kigge i 
planen og følge op på de ting der evt. ikke er styr 



på.  
Kasserer: ikke så stor aktivitet. Styr på 
Økonomien. Klubture med underskud – vi har råd 
til det. Har prioriteret turene trods ringe 
tilslutning.  
 

3. Nyt fra udvalgene (send gerne rundt på mail) 
   
- Ski  
  (herunder proces ift. at finde ny formand) 
 
- Kort & Skovudvalg 
 
- Rekrutteringsudvalg  
  (herunder evaluering af ”Find Vej I dagen” og  
   forberedelse af Naturens Dag i Brandbjerg) 
   
- B&U 
 
- Træningsudvalg 
 
- Talent- og Eliteudvalg 
 
 - Kommunikation & PR udvalg 
   (herunder ny hjemmeside JFS) 
 
 - Klubhusudvalg 
 
 - Skoleudvalg 
 
 - Arrangementsudvalg  
   (herunder kort evaluering af Jellingløbet) 
 
   

Ski:  
Ikke så stor aktivitet, prøver at finde ny formand. 
Skal formanden for ski side i bestyrelsen? Alle skal 
bidrage, hvis et udvalg skal fungere.  
Ændring af organisationen? Bjarke prøver at lave 
et oplæg til ny organisation. Det kan evt. hjælpe 
med lettere at skaffe folk til de forskellige 
ansvarsområder.  
 
Rekruttering: 
Find Vej Dag: 12 deltagere  
Udvalget: Ove, Steen, Merete og Asta.  
Thyregod arrangement august (første 
træningsdag). Flere rekrutteringsarrangementer i 
byerne fremadrettet. Naturens Dag: Steen/Ove 
arrangerer. Over indkalder til møde.  
 
B&U: 
Tur for ungdom i efterårsferien. Tur med fokus på 
det sociale. De unge har flot fremmøde til 
træning, men vi skal have fokus på, at få dem med 
ud til løb og arrangementer. Steen arbejder på at 
få en god kontakt til forældrene.  
Sommerlejre og kurser skal meldes ud tidligere og 
evt. med på planen til børnene.  
 
Træningsudvalg:  
Torsdags træning – mere fokus på dette fra 
efteråret. Se mere i punkt 5.  
 
Kort og skovudvalg: 
Fokus på kort til DM mellem i 2018, Flemming er i 
kontrol. Derudover nytegning af Tykhøjet, 
statsskovedelen er planlagt færdig i år. 
Opdatering af Gadbjerg i gang. 
Skolekort til Ødsted og Egtved i gang 
Find vej projekter til Jelling (Mangler endelig 
aftale om postplaceringer), Museumsskoven 
mangler stadig korttegning, skal afsluttes i år pga. 
tilskudsmulighed udløber i år. 
 
Arrangementsudvalget: 
Klubturen ”Gorm 3 dages” var en rigtig god tur, 



men desværre kun med 12 deltager. Vi fortsætter 
med at arrangerer vores egen klubtur – og i 2019 
bliver det 3.weekend i juni – for at det ikke skal 
falde sammen med Pinsen. 
Jellingløbet blev en succes. Over 900 deltagere, 
hvilket er flere end sidst år. Der afholdes 
evalueringsmøde med funktionslederne den 26. 
juni. Vi vil forsøge at lave en detaljeret håndbog 
for alle funktioner til Jellingløbet, således at vi ikke 
glemmer noget, samt at det forhåbentlig også 
bliver lettere at overskue de forskellige opgaver.  
 
Talent & eliteudvalg: 
Der har været afholdt møde i udvalget, men der er 
som sådan ikke meget nyt. Siden er der afholdt 
styregruppemøde i TC som kører stabilt om end 
bidraget af løbere med 3 (hvoraf en er på 
efterskole) fra Gorm ikke er stort. 
Josefines års-fee til landsholdet på 9000 kr. er 
betalt af klubben. Vi har dog ikke drøftet det i 

Eliteudvalget endnu. Der er ikke støtte fra Elite 

Vejle eller andre steder fra. 

 

Claus spørger Lars omkring Josefines årsfee – 

skal hun betale fuld licens, når hun er skadet.  
 
Kommunikation & PR udvalg: 
KK været til workshop i JFS 21.4. Har også lavet 
velkomsttekst og sendt billeder. Kan dog ikke 
finde det. Har skrevet til Maja Holm. 
Jellingløbet på hjemmesiden (OK GORM)? Står 
ikke noget. Heller ikke på Jellingløbets 
hjemmeside. Bente tager action her.  
 
Klubhusudvalg: 
Vore træhuse (Materialehus og 
Beregnervognsgarage) skal males i år. 
 
Status på Skovagerskolens brug af AG: 
Der sker ikke noget i år. Byggeriet for 11 mill. 
forventes færdigt 1.4. 2019. Først herefter skal 
man til at omorganisere, så Find Balles 
forventning er at Skovagerskolen bliver på AG 
hele skoleåret 18/19.  
SIDSTE: Det kan vi regne med! 
En konsekvens af en bevilling på 11 mill er også, 
at de af kommunen er ”beordret” til at finde en 
løsning på den ”nye” Skovagerskole. 
 
Materialeanskaffelser: Med motivering i DM 



Mellem bliver der foretaget en opgradering af 
forskellige materiale. Materialerne kan naturligvis 
også bruges i alle mulige andre sammenhænge: 
Jellingløb, divisionsmatcher mm. 
Vi har fået 5 nye standuptelte indviet til 
Jellingløbet med støtte af Jelling Musikfestival. 
Pris: 28.148,75. Pengene er modtaget. 
DIF-DGI foreningspulje blev søgt om 25.000 i uge 
21 om nogle af de materialer, vi ikke fik støtte til 
hos Jelling Sparekassefond: Stævnepladsvejviser, 
Grill, generatorer. Uge 24 modtog vi 
bevillingsskrivelse på 25.000. 
Gas grill blev købt og indviet til Jellingløbet. 
Endvidere er indkøbt og modtaget: 2 stk. nye 
Gorm bannere, 1 stk. nyt startbanner, 1 
velkommenbanner (var også opstillet til 
Jellingløbet).  
 
Skoleudvalg: 
Skolernes Findvej dag afviklet 22. i Gadbjerg. 431 
tilmeldte fra 10 skoler. Stor tilfredshed. 
DOF yder et såkaldt Arrangørstøtte på 10.000 kr. 
for de første 200 deltagere. Herefter 15 kr. pr 
deltager. Når diverse regninger (kort, frugt mv. er 
betalt er der netto til OK Gorm 9.680 kr.). 
7 Gormmedlemmer var med på dagen. 
Vejle kommune støtter to nye Find vej i skolen 
projekter i Ødsted og Egtved i skoleåret 18/19 
med 19.528 kr. Projektet startende med 
korttegning starter efter sommerferien. 
De 10 eksisterende skoler har alle fået opdateret 
deres kort og manglende poster er blevet 
erstattet. 
På fredag er KK inviteret med til indvielse af Rød 
tråd projekt i Bredsten. Her bliver det nye 
Bredstenkort introduceret for byen med mulighed 
for via o-track at finde vej i Bredsten. 
Der kommer 25 Find vej poster i byen, som både 
kan bruges af skolen og byens borgere 
Kortet blev indviet af OK Gormmedlemmer i 
forbindelse med træning den 5. juni. 
DOF støtter med find vej skilte samt pæle, hvor 
det er nødvendigt. 
 
Hærvejsløb: Lørdag den 19.6.18 Se hjemmesiden. 
Pressemeddelelse er sendt til VAF og DR 
Trekanten.  



4. Persondataforordningen v/Ole 
 
 

Nye politikker for brug af billeder og video samt 
for persondata er placeret nederst her: 
http://okgorm.dk/vejledning-og-almen-politik/ 
Det er meget standard, men de kan naturligvis 
ændres, hvis vi ikke kan vedtage dem. 
KK: Jeg synes det er fint. 
 
Samtykkeerklæring for foto/video kan ses her 
http://www.okgorm.dk/GormEvents/fotoaccept_f
orm.php 
Den virker ikke endnu, og hvor skal den placeres? 
KK: Den bør placeres under Ny i klubben. Med en 
ultrakort introduktion omkring vores brug af 
billeder, skal der være en bjælke 
Samtykkeerklæring før bjælken Gå til 
indmeldelsesblanket. 
Link også under Nyt medlem til hele politikken om 
persondata. 
 
Der er lavet Databehandleraftale med 
Skiforbundet og med Dansk Orienteringsforbund. 
  

5. Evaluering forårssæson samt plan efterår 2018 
v/Jørgen og Steen 
 
Evaluering forår: 
- Tirsdagstræning (herunder postindsamling) 
- Torsdagstræning 
- Trekant-O 
 
Efterår: 
- Træningsplan efterår 
- Natløb efterår (hvornår starter/slutter de?) 
- Indendørstræning 18/19 
 
 

Tirsdagstræning: 
- Momenter 2 gange i træk - GODT 
- Mellemsvær-svær/voksen (Stens gruppe) 

ønske om evt. at starte ½ time før. 
- Banelæggere skal være bedre til at sende 

banen 1 uge før træningen til øvrige 
trænere.  

- Poster – fokus på ikke at bruge alt for 
mange poster i træningen. 

- O track (sættes op til klubbens træninger 
hver gang) PE kan hjælpe/sætte det op.  

- Postindsamlere – Reminder tirsdagen 
inden samt på mail (Jørgen). 

- Evaluering efter træning: har ikke 
fungeret – mere fokus på dette i efteråret.  

- Trekant O fint – ikke så mange med  
- Varieret træning (banelæggere skal se på 

tidligere træninger, for ikke at træne det 
samme/samme poster mm flere gange i 
træk).  

- PB melder tilbage til JFS ift. haltid, når vi 
har besluttet hvornår indendørs 
træningen starter.  

- Instruktør til Gymnastik vintertræning, 
kan vi finde en udefra eller fortsætter vi 
som sidste vinter?  
 

http://okgorm.dk/vejledning-og-almen-politik/
http://www.okgorm.dk/GormEvents/fotoaccept_form.php
http://www.okgorm.dk/GormEvents/fotoaccept_form.php


6. Nye faste poster Jelling skov v/Jørgen og Steen  
 
   - Forslag fra B&U/Træningsudvalg – Hvor langt er vi?  
 

Udkast klar til nye poster.  
Opgradering af gamle faste poster.  
KK har modtaget henvendelse fra Nordea omkring 
et arrangement i Jelling Skov. Kan vi evt. få støtte 
til nye stolper og mærker. KK går videre med dette 
i samarbejde med Stig og Steen.  
 

7. Status DM Mellem v/KK 
 

Indbydelse klar på O-Service.  
Funktionsledermøde 30/7.  
Materiel ”løftet”. 
Nyhed på DM Mellem hjemmeside. Morten Kirk 
sponserer samtlige vindere i de voksne klasser et 
badehåndklæde med brodering. Børnene får 
gavekort løberen. Alle startende kan få 10 % rabat 
på regningen i Remouladen.  
FACEBOOK BEGIVENHED DM Mellem = Pernille 
laver denne.  
 

8. Nyt WOC2020 v/KK/Claus/Pernille 
 
- Promoveringstøj 
- Workshop 
- Formandsmøde 
- Euromeeting 
 

Promoveringstøj kan bestilles/prøves tirsdag den 
26/6 efter træning.  
Euromeeting:  
Pernille sender liste til Helle med mulige hjælpere 
til de forskellige funktioner.  
 
Personer der allerede nu er involveret i WOC2020 
deltager i Workshops. Formand deltager i 
formandsmøder ca. 4 gange om året.  

9. Udlån SI udstyr v/Pernille 
 
    

Ole laver udkast til en booking kalender via 
Google Drev.  
 

10. Eventuelt 
 
 

Næste møde er 24/9 OBS ÆNDRET 
 
Bestyrelsesmøder fremadrettet:  
Vi prøver at tage et tema op på de 
bestyrelsesmøder, hvor der er plads til det.  
Alle laver skriftligt oplæg inden møderne også 
formanden. Kun beslutningspunkter diskuteres 
under ”nyt fra udvalgene” på mødet.   
Vi skal være lidt skarpere ift. fremmøde på 
bestyrelsesmøderne.  
 
Overnatning veteran VM: pris = 100 kr. pr. 
overnatning. Børn halv pris.  
Vi har hytten fra fredag kl. 17.  
 

 


