
BESTYRELSESMØDE: NR. 3 2018, GORM 

TID:  Mandag den 24. september kl. 19.00 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

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

REFERENT: INGER 

AFBUD:  

FORPLEJNING (KAGE): Inger 

 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

DAGSORDEN 
 

Referat 

1. Opfølgning sidste bestyrelsesmøde  
 

Ingen kommentarer 

2. Nyt fra formanden v/Pernille 
 
- VM 2020 Formandsmøde 27/8 
- JFS bestyrelsesmøde 27/8 
- Klubledermøde 5/11 (Hvem deltager?) 
 

Kørsels og omkostningsgodtgørelse vedr. 
Euromeeting – arrangementerne. En del 
godtgøres efter OK Gorms kørselsregler og en 
anden del godtgøres af Euromeeting-midler. 
Pernille sender mail rundt til de folk, der har 
hjulpet denne gang. 
 
- Referat for JFS bestyrelsesmøde sendt rundt 
til bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen i JFS har afskaffet Årets Leder- og 
Sportspris. I stedet indføres en frivilligpris, der 
skal uddeles til JFS’ generalforsamling. OK 
Gorms bestyrelse sætter spørgsmål ved, om 
man bare sådan lige kan afskaffe de to priser, 
og var også imod det på det pågældende 
bestyrelsesmøde. Vi synes, man bør tage 
hensyn til/høre dem, der har indstiftet 
priserne. De mennesker lever jo endnu. Bent 
og KK har givet udtryk for det via en mail til 
Pernille. Hun har derfor videresendt deres 
mail til JFS’ bestyrelse. Pernille vil spørge 
Bent, om han kan tage med til næste JFS 
bestyrelsesmøde og ligeledes bede JFS’s 
bestyrelse om at få punktet på dagsordnen 
igen.  
 
Klubledermøde 5/11: 



Steen og KK undersøger, om de kan deltage i 
klubledermødet. Melder tilbage til Pernille. 
 

3. Nyt fra kasserer v/Ole 
 

Klubben er nu blevet helt gældfri. 
Jellingløbet har givet ca. 37.000 kr. i overskud. 
DM Mellem gav også et stort overskud – ca. 
45 000 kr. Kiosken gav et fint overskud på ca. 
7.000 kr. og Vejle kommune gav et tilskud på  
ca. 20 000 kr.  
Vi håber, der kan laves et løb i Brandbjerg til 
september næste år.  
 
DM Sprint:  
DM sprint i Grindsted 2019 bliver et World 
Ranking event. Der er tegnet kort. Der skal evt. 
også være sprintstafet om søndagen i Grindsted – 
arrangeret af WOC-2020 organisationen.  Pernille 
indkalder til møde med Ole (stævneleder), Jørgen 
(banelægger) og Per Eg fra Kolding (banelægger 
sprintstafet), så der kan aftales nærmere – efter 
Gorms ønsker! Der skal også holdes et møde med 
borgmesteren i Grindsted/Billund kommune. Ole, 
Pernille og evt. Søren deltager. 
Spørgsmål: Skal der være en egen 
hjemmeside(som til DM Mellem) eller noget, der 
linkes ind til fra vores egen hjemmeside?  
Svar: Fint nok med et link fra vores egen 
hjemmeside! 

 

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

Træningsudvalg v/ Jørgen:  
Vi løber natløb om onsdagen med Snab. Gorm 
arrangerer 2 lørdags vinter træningsløb. 
Kortudvalget har foreslået Jelling Skov, Riis Bakker 
og Tykhøjet skov. Træningsudvalg og kortudvalg 
finder i samarbejde de to skove der skal anvendes 
til løbene.  
Vintertræningen om tirsdagen kommer til at 
foregå i Bredagerskolens gymnastiksal.  Vi skal 
have fundet ud af hvem der kan stå for træningen 
i år. Det kan evt. være forskellige personer fra 
gang til gang. Sidste år var det Asta, Jørgen og 
Pernille, der stod for det. 
Jørgen prøver at skrive rundt til klubbens 
medlemmer, for at høre, om nogen evt. har 
interesse i at hjælpe med træningen.  
Det var rigtig godt sidste år med børn og voksne 
sammen! 
 



Arrangementsudvalget ved Bente:  
Udvalget har afholdt møde. Er generelt tilfreds 
med vores arrangementer. Alle arrangementer 
bliver evalueret og vi håber, at evalueringerne 
bliver brugt konstruktivt i forbindelse med næste 
arrangementer.  
Vi har aftalt at vente med at afholde 
Klubmesterskaber Nat til efteråret 2019. Vil så få 
en naboklub til at lave et løb for os – i håb om at 
få flere med til klubmesterskabet.  
Klubmesterskaber dag i Silkeborg 14/10 – gælder 
også for børne- og ungdomsløbere. 
Vi efterlyser fortsat emner til klubaften. 
Spørgsmål: Hvad gør vi med de unge mennesker, 
der bor langt herfra, som løber for OK Gorm en 
gang imellem, og som ikke ønsker at betale 
kontingent, da de jo ikke træner her. Hvad gør vi? 
Svar: Hvis de vil løbe for Gorm, må de stadigvæk 
betale kontingent.  
 

DM Mellem v/KK: 
Der henvises til evaluering og regnskab. 
Evaluering er udsendt til bestyrelse og alle 
funktionsledere. 
To funktioner er endnu ikke evalueret og 
regnskab i skrivende stund ikke afsluttet. 
Forventelig ender det med et overskud på 
omkring 45.000 kr. 
Evaluering ønskes fra alle funktionsledere fra DM 
mellem. KK har sammenskrevet alt det, han har 
fået ind. God ide at holde et kort 
evalueringsmøde, måske en time efter træning en 
gang.  Stævnekontrollen inviteres med. KK 
indkalder hertil snarest muligt. 
 
PR &Kommunikation v/KK: 
Ingen møder har været afholdt, men der skrives 
på hjemmeside, facebook og så fik vi rigtig meget 
omtale i VAF og Jelling Ugeavis i forbindelse med 
DM Mellem. Der var også indslag i DR Trekanten. 
Claus var mediestar. 
Der er kommet ny lokalredaktør, som afløser for 
Leif Baun, der har takket for ”et perfekt 
samarbejde med undertegnede og OK Gorm 
gennem tre årtier”! 
Ny mand: Anders Kynde, ankyn@vafo.dk og 
telefon 79124591. 
 
 

mailto:ankyn@vafo.dk


Klubhusudvalg v/KK:  
Heller ingen møder her. Vi har fået lagt fibernet 
ind. Vi har endnu ikke fået nogen regning, men 
det forlyder at det bliver omkring 2000,- kr. 
Vi har bestilt det kapacitet man kan få. Det 
hedder 30/MB. Vi vil herefter løbende få regning 
for det abonnement. 
Vi har nu fået vores egen WIFI-kode: 
OKGorm73AG96. Det kan I jo så spekulere på, 
hvorfor den nu hedder det! Står på routeren, der 
har fået plads i depotrummet i stuehuset over 
vasken. 
 
Skoleudvalg v/KK: 
Ødsted skole kortet er færdigt og forslag til 40 
postplaceringer er sendt til skolen. De har endnu 
ikke svaret om det er OK. 
Egtved skole er tæt på at være færdigt. Mangler 
layout og forslag til postplaceringer. 
Tidsplanen følges i hovedtræk: 
Skolekort færdigtegnet 15. sept. 2018 
Aftaler om og opsætning af faster poster 15. sept. 
– 14. okt. 2018. 
Introkurser på skolen i perioden 2.10.-30.11.2018 
Idrætslærerkurser i marts 2019. 
Skolernes find vej dag (orienteringsstævne) maj 
2019. 
Bredsten skolenærkort, som vi har løbet på bliver 
nu til at Find vej projekt: Find vej i Bredsten. 
Samarbejdspartnere: Bredsten skole og Bredsten i 
udviklin. 
En 4-fløjet folder med foto- og o-track orientering 
er færdig til præsentation og presseomtale. 
 
Rekrutteringsudvalg v/Ove: 
I forbindelse med Naturens Dag på Brandbjerg 
højskole den 9. september, havde vi to 
sprintbaner, vi havde 10-12 ude at løbe en af de 
to baner mest børn, derudover snakkede vi med 
nogle stykker som var interesseret i at begynde at 
løbe orientering. 
Godt at vise flaget, sådan et sted og sådan en 
dag. Der blev også holdt et arrangement i 
Thyregod, men der kom ikke så mange. Til næste 
år kan dette flyttes til en onsdag, hvor 
klubmedlemmer så kan inviteres til at deltage. 
 
Kort og skovudvalg v/Stig: 
DM mellem kort i Højgård-Brandbjerg etableret, 



høj kvalitet  
DM sprint skal tegnes af Gedeminas. Søren er 
ansvarlig. 
Ødsted – Egtved skolekort er tegnet. 
Museumsskoven er revideret og ”Find vej i” 
projekter her og i Jelling er søgt, bevilget, nu 
mangler næsten kun nedgravning af +80 pæle. 
Gadbjerg (kommunedelen) er blevet revideret til 
skolernes ”Find vej dag” 
 
B&U v/Steen: 
Fremgang i antal af nye løbere.  
Der planlægges ungdomstur i efterårsferien. 
 
Skiudvalget ved Bjarke: 
Bjarke har fået respons på hans ønsker om 
uddelegering af opgaver i skiudvalget. (Søren, Ole 
og Ib) De øvrige opaver kan Bjarke måske selv 
lave – men han ønsker ikke at fungere som 
formand længere. Skiudvalget må finde en løsning 
på, hvordan tingene kan skrues sammen og også 
komme med ændringsforslag til vedtægterne 
vedr. udvalgets konstituering. 
 
Talent- og Eliteudvalg v/ Claus:  
Intet nyt. 
 

5. TEMA: Rekruttering 2019  
 
- Hvilke tanker har bestyrelsen omkring 
rekruttering 2019?  
- Hvordan udnytter vi alt det arbejde der er lavet 
ift. skolerne?  
 

Kort diskussion i 3-mandsgrupper.  
Noter fra denne diskussion:  
Find vej i skolen – Skole-OL – opfølgning efter 
det. Komme ud på Bredstenskole og lave et 
løb kun for elever på Bredsten skole. I første 
omgang Bredsten skole som pilotprojekt. Hvis 
man skal lave rekrutteringsarrangementer – 
så skal det gøres mange gange i træk, så det 
kan rygtes. 
Hvis vi fanger de voksne, så følger børnene 
højst sandsynligt også med. Det er jo en 
familiesport. 
Inviterer klasser til at komme med til træning 
en aften. Evt. et sprintløb med start i Brugsen, 
eller ved Gormshallen. Være mere synlige. 
Kan man få nogle af Gorms ungdomsløbere 
med, når det bliver præsenteret for 
skoleelever? 
Være mere synlige – lave sprint i byen/byerne 
flere gange. – op til WOC.  
 ”Coop-cup” eller andre sjove navne som f.eks. 



husmorbane, farmandsbane osv.  
Overlap med vintertræning om tirsdagen med 
nogle løb fra kl. 17? Lave noget socialt 
fællesskab i forbindelse med træningen, så 
man også får en social oplevelse sammen 
med det at løbe o-løb. 
Ove kan tage disse ideer med tilbage i 
udvalget, der så kan laves et oplæg til 
rekrutteringsplan for 2019. På næste 
bestyrelsesmøde kan Ove så fremlægge 
oplægget for bestyrelsen.  
 

6. Nyt Reglement 2019 
 
 

Sendt rundt på mail. Læs især det igennem 
vedr. divisionsturneringen. Skal drøftes på 
næste klubledermøde.  
 
Vedr. nye regler for divisionsturneringen:  
Skal drøftes på næste klubledermøde.  
Har nogen input til det nye reglement, som 
Pernille kan tage med til klubledermødet?   
Måske stemning for 2 divisioner i forhold til 3 
nuværende divisioner. Mere attraktivt for 
klubberne at afholde en div. match, hvis der 
er flere klubber (løbere), der deltager. Antal 
matcher kan bestemmes i kredsen.  
 
Nyt Reglement: 
Banelængder til div. matcher: For lange 
(Bestemt ikke befordrende for nye 
medlemmer/rekruttering og fastholdelse) 
Ingen H55 klasse – hvorfor? 
Forslaget bærer præg af at komme fra 
klubber med Eliteløbere. 
Det handler om at få så mange folk ud til div. 
matcherne, som muligt. Men det lægger det 
nye forslag ikke op til.  
Der skal indsendes høringssvar senest søndag 
d. 30.9. 
Stig vil gerne formulere et høringssvar som 
rundsendes til bestyrelsen og derefter 
indsendes det ind til hovedstyrelsen. 

7. Klubfest 2/11 
- Underholdning 
- Forplejning 
 

Underholdning: Bente finder nogen. 
Forplejning: Bodil Nygaard 
 



8. Næste møde 
 

19/11 2018 

9. Evt. 
 

Intet under dette punkt. 

 


