
BESTYRELSESMØDE: NR. 4 2018, GORM 

TID:  Mandag den 19. november kl. 19.00 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

DELTAGERE: OLE, STEEN, STIG, BENTE, KK, OVE, CLAUS OG PERNILLE 

REFERENT: INGER 

AFBUD: JØRGEN, BJARKE 

FORPLEJNING (KAGE): Pernille 

 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

Kursiv = kommentarer på bestyrelsesmødet 

DAGSORDEN 
 

Referat 

1. Opfølgning sidste bestyrelsesmøde (nr. 3 2018) 
 

Ingen kommentarer 

2. Nyt fra formanden v/Pernille 
 
- JFS Bestyrelsesmøde 10/10 2018 
- Klubledermøde 5/11 2018 
- WOC2020 Workshop 9/11 2018 
 

Referat fra JFS bestyrelsesmøde er udsendt 
på mail og ligger i Dropboks. 
Referat fra Klubledermøde er udsendt og 
ligger ligeledes i Dropboks. 
  
Klubledermøde: 
Nyt pointsystem i divisionsturneringen i 2019, 
der fastholdes 3 divisioner som hidtil. 
Banelængderne er ændret tilbage til 
”almindelige” længder. 
På klubledermødet i februar bliver det 
besluttet hvordan div. Turneringen skal se ud i 
2020, samt hvordan op og nedrykning skal 
foregå i efteråret 2019. 
 
WOC2020: Der arrangeres flere trænings 
arrangementer forud for WOC2020. Og der vil 
blive brug for vores hjælp i flere omgange.  
 

3. Nyt fra kasserer v/Ole 
 
 

Regnskabsresultatet for 2018 ser ud til at 

blive omkring 100.000 kr.  

Bredsten skylder os 5.500 kr. for kort, og 

Egtved skylder også for kort. 

Hvis der ingen lejeindtægt er efter 



sommerferien fra Skovagerskolen, så dækkes 

evt. underskud på driften af kommunen. 

Foreløbigt budget for 2019 er vedlagt som 
bilag. 

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) 
 
 

Arrangementsudvalget: har ikke afholdt 
møde, siden sidst. 
Har afholdt Klubmesterskab DAG, hvor vi var 
25 deltagere af sted og der blev fundet 8 
klubmestre. 
 
PR & Kommunikation: 
Udvalgene opfordres til at holde deres del af 
hjemmesiden opdateret. Det halter et par 
steder. 
 
Klubhusudvalg: 
Der blev afviklet rengøringsdag den 17.11. 
Vi fik lavet de sædvanlige ting, men flere 
kunne ønskes at medvirke i disse to årlige 
arbejdsdage. 
Der bliver i juleferien lagt nyt linoleum på i 
køkkenet.  
Den 30.9. kunne Bent meddele at lån i JFS til 
Abrahamsens Gård var indfriet. Vi sidder 
derfor i gældfri lokaler. 
For at fastholde, hvad der rent faktisk er 
investeret har Bent udarbejdet to bilag:  
1) AG-finansiering og 2) AG-friværdi under 
overskriften ”Hvordan er det nu det er…” 
På hjemmesiden under Abrahamsens Gård er 
afsnittet ”Lidt historie” suppleret med 
information om hvornår vi blev gældfrie med 
link til de to bilag. 
 
Ingen erstatning for det stjålne StandUp telt. 
 
OK Gorm har hentet to arkivskabe hos Vejle 
Kommune 
 
Skoleudvalg: 
Ødsted og Egtved Skolekort er nu 
færdigtegnede. KK har været rundt med 
pedellen på de to skoler, og de har opsat 
postskilte, så nu er vi klar til at tilbyde 



introkurser på de to skoler. Bolden ligger pt. 
hos skolerne. Oplæg: at kurserne afvikles før 
jul. 
 
Skolernes Find vej dag erstattes i 2019 af 
skoleorienteringsstævner i Skole-OL regi. 
Skrivelse med information om ændringerne 
er udsendt til skolerne. Næste års Skole-OL 
stævne henvender sig til 5.-6. klasser. Forslag 
til stævnedag: 8. maj i Gadbjerg. Alle 12 
skoler er inviteret, men tilmelding sker via 
Skole-OL. 
 
Jeg har meddelt Dansk Orienterings-Forbund, 
at jeg trækker mig som formand for området 
SKOLE. Området er afhængigt af fondsmidler. 
 
Find vej projekter. 
3 projekter er færdige – næsten. 
Find vej i Bredsten. Folder klar, 6 forskellige 
baneforslag klar på O-Track. Fotoorientering. 
Afventer at få det søsat. Bolden ligger i 
Bredsten hos viceskoleleder Egon Munck-
Andersen. 
Find vej i Jelling. Færdig. 48 nye stolper opsat. 
12 forskellige baneforslag ligger på O-Track. 
Foldere ligger i de tre folderkasser. 
Fornem omtale i VAF og Ugeavisen 
Find vej i Museumsskoven. 
Folder klar. Der mangler at blive opsat 32 nye 
stolper. Det sker i den kommende uge. 
Her bliver også lavet baneforslag til O-Track. 
 
B&U: 
Efterårstur afviklet med succes. (Se indlæg på 
hjemmesiden). Endnu et år uden nye fund af 
ungdomstrænere. 
Fremadrettet tænkes tanker vedr. 
fastholdelse af de unge i klubben og o-
sporten. Forslag om mentor til alle 
ungdomsløbere tages op på vores 
juletrænermøde i dec., hvor sæsonen 
evalueres og strategier for kommende sæson 
planlægges. 
 



Talent & Elite: 
Der har ikke været afholdt møde i udvalget. 
Der har ikke været det helt store, som ikke 
har kunnet imødegås via mail eller uformelle 
møder. 
Rasmus Ravn Pedersen er indstillet til at 
deltage i TVO. Han er inviteret til at deltage i 
den kommende TVO weekend den 8-9. 
december. 
Der have været afholdt styregruppemøde i 
TC. 
Om end gruppen er noget reduceret pga. 
efterskole for nogle deltagere, er der stabil 
aktivitet i TC. Hans har pådraget sig en 
langvarig hjernerystelse. 
Josefine er i bedring, men er endnu ikke klar. 
Men bliver hjulpet kva sin tilknytning til 
landsholdet. 
 
Kort og skovudvalget: 
Kort til DM mellem, Bredsten skole nærkort, 
Ødsted og Egtved skole samt Tykhøjet 
(statsskovdelen) nytegnet i år. 
Museumsskoven i Give er revideret til brug 
for ny ”Find vej i” folder, Gadbjerg revideret 
til ”Find vej i skolen dag”. 
Kort til SM sprint er godt på vej. 
Har lidt luft i arbejdet. 
 
Skiudvalget: 
For den kommende vinter er der heldigvis 
frivillige der har meldt sig til at tage sig af 
klubbens kerneopgaver (Rulleski, skispor og 
klubtur) så vi kan fortsætte nogenlunde som 
hidtil. Men hvad med næste år og fremover? 
Hvordan sørger vi for at udvalget forbliver 
kørende? Hvem koordinerer at der er nogen 
til at tage sig af de forskellige aktiviteter? 
Lige præcis den opgave er en, jeg ikke 
længere vil varetage. 
 
Derudover er der jo spørgsmålet om, at der 
ifølge OK GORMS vedtægter skal der være en 
repræsentant fra skiklubben i bestyrelsen. 
Men hvordan håndterer vi det, hvis der ikke 



er nogen der vil vælges? Skal vi evt. foreslå, at 
vedtægterne ændres på general 
forsamlingen? 
 
Evt. et Ad hoc udvalg?  
Det er lidt forhastet at lave vedtægterne om 
på generalforsamlingen i år. Pladsen som 
formand kan vel også være vakant. Eller det 
kan være, at der vælges en på 
generalforsamlingen. 
Bjarke eller Ole opfordres til at samle de 
aktive medlemmer i løbet af vinteren til en 
snak. Pernille tager en snak med Bjarke, da 
han jo ikke var til stede på bestyrelsesmødet.  
 

5. Oplæg fra Rekruttering på baggrund af ideer 
fra sidste bestyrelsesmøde v/Ove. 
 

Der er endnu ikke afholdt et møde i dette 
udvalg. Det bør afholdes et møde i udvalget 
inden næste bestyrelsesmøde i januar, hvor 
Ove så kan komme med oplæg fra udvalget 
ift. rekrutteringsplan for 2019.  
 

6. DM Sprint 2019 v/Ole 
 
 

Stævneplads bliver formentlig foran Magion 
med adgang til faciliteter i centret – vi skal 
ikke betale for det, hvis vi (som mod betaling) 
gør brug af cafeteriet. Meget positiv 
indstilling fra kommunens side. 
OK Gorm står for DM Sprint og økonomien i 
dette arrangement. 
Vi får kortet af WOC2020 og de sørger for 
beregning og sikkert også postbukke mm, 
men vi skal så stå for den primære kontakt 
med kommune og i forhold til tilladelser. 
Søren følger op på kortændringer. Jørgen 
Damgaard laver baner først og så må vi se, 
om mixstafetten kan indrette sig. Postvagter 
og mange andre ting skal vi samarbejde om, 
så godt som muligt. Der er Per Eg, der er 
vores kontaktperson i forhold til WOC2020 
organisationen.  
Erik Bobach er stævnekontrollant til DM 
Sprint. 
Vi skal sørge for PR. Vi kan sikkert også låne 
ting fra WOC2020. Parkering ved Magion. 
Stævneplads ved hovedindgangen. 
OK Gorm vil også tilbyde at lave skolekort i 



Grindsted herefter. 
Efter at have fået flere informationer fra 
Billund-Grindsted kommune, skal der afholdes 
et møde med WOC2020/Per Eg for at få 
”snitfladerne” lagt fast. Forslag til 
banekontrol: Ole Gadsbølle Esbjerg. 
Vi får overskuddet fra løbet om lørdagen. 
Vi håber, der kommer fjernsyn på. 
 

7. Musikfestival – ny aftale  
- Møde med Musikfestivallen 12/11 2018 
 

Der har været møde om ny 2-årig aftale med 

musikfestivalen. Ole og Asta deltog i mødet. 

Den ny aftale bliver uændret – blot kommer 

der til at stå 149 billetter i stedet for 100 (jeg 

har ikke fået den ny aftale endnu). 

Men ellers talte Søren Juul mest om, at man 

ikke som hjælper på festivalen i øvrigt kan 

optjene mere end én enkelt billet, og han ser 

gerne, at vi finder på noget, der 

imødekommer dette. Han ville dog ikke sige, 

at det bare skal være sådan, for han kan jo 

godt se, at det kan give problemer. Men jeg 

lovede, at vi vil se på problematikken. Men de 

er vældig tilfreds med vores indsats. 

Så vi må vel prøve at undersøge noget. Måske 

kan man lave en spørgeundersøgelse og 

noget statistik efter næste festival og 

undersøge, hvor mange, der modtager 2, 3 

eller flere billetter. Eller spørge (svar med 

udgangspunkt i at alt arbejdet skal udføres på 

hverdage) 

- Hvis du kun måtte optjene 1 billet, 
hvor mange timer ville du så arbejde? 
(husk at arbejdet støtter 
orienteringsklubben og løbeklubben i 
Jelling) 

- Hvis billet/billetter udstedes til dig, og 
kun giver adgang sammen med dig, 
hvis du får flere billetter, hvor mange 
timer ville du så arbejde? 



 

Men det skal jo også være muligt for os at 

skaffe folk til arbejdet! 

Jeg har aftalt med Bent Nielsen, at han 

overfører 8.000 kr. for i år, og i hvert fald de 

næste 2 år følges den model, som Stig Jensen 

har foreslået: 

(Samlet beløb i aftalen)*(timer til 

scener)/(alle timer i aftalen)*0,2 til 

løbeklubben 

Det vil nok blive 9-10.000 kr. til løbeklubben. 

I øvrigt vil det blive lettere at skaffe folk de 

næste gange. I 2019 skal scenen ned om 

søndagen. 

En god snak i bestyrelsen om problematikken. 

Der er for øvrigt vist kommet nye regler vedr. 

afholdelse af en festival. 

Asta og Merete har stået for oprydningen de 

sidste år. 

Som noget nyt i år opdeles opgaverne ift. 

oprydning. Der kommer til at være en person, 

der skal stå for det 

organisatoriske/administrative ift. kontakt 

med festivalen og til at organisere hjælpere. 

Denne rolle har Grethe Buch sagt ja til. Der vil 

så blive udpeget en enkelt ansvarlig person til 

hver oprydningsdag. Dette sørger Pernille for.  

Det er et vigtigt arbejde, som påskønnes i høj 

grad, derfor bliver vi også nødt til at have styr 

på det. 

8. TEMA 
KLUBTURE GENERELT 
Hvordan får vi flere medlemmer med og ideer til 
dette?  

Klubture 2019 
Påsken: overnatning på Vedersø Camping i 
stor lejlighed med plads til 24 
Gorm 3-dages: overnatning i campinghytter. 



 Forslag til økonomi: klubben betaler 
forplejning og medlemmer skal kun betale for 
overnatning. Det skal være billigt at komme 
med på klubturen. 
 
Gorm 3-dages er en god nystartet tradition 
som en social tur for hele familien, men også 
med god træning. 
Diskussion i grupper, og herefter følgende 
forslag: 
Påskeløb: opfordres til, at det kan blive en 
familietur – en ny påsketradition for 
familierne. 
 
Gorm 3-dages: 
Tydeliggøre, hvad det er, vi vil – det skal være 
gennemsynligt, hvad det er, turen indeholder 
- også for familierne. Der kan f. eks være 
attraktive alternativer til dem, der ikke vil/kan 
deltage i træningspassene. 
Indbydelse og detaljeret program meldes ud i 
rigtig god tid. Personlige henvendelser til folk. 
 
Steen: Vi skal blive bedre til at være sociale i 
dagligdagen – til træningerne. Man skal 
opleve et fællesskab i det daglige, så vil der 
måske også være flere, der vil tilmelde sig til 
løb og ture. Mentorer og mere struktur – evt. 
grupperinger til træning. Vi skal gøre noget 
for ”den sociale ånd” i dagligdagen. 
 

10. Forberedelse GF – på valg 2019 er: 
- Kasserer (Ole) 
- Træningsudvalg (Jørgen) 
- Talent & Eliteudvalg (Claus) 
- Arrangementsudvalg (Bente) 
- Ski (Bjarke) 
 
Modtager alle genvalg?  
 
 

Ole: Ja, hvis Bent vil fortsætte som hidtil, og 
det håber vi, han vil. 
 
Jørgen vil gerne stoppe som formand, og når 
han har snakket med mulige afløsere, vil han 
komme med tilbagemelding til Pernille. Han 
vil dog gerne fortsætte med at være træner. 
 
Claus vil gerne fortsætte, hvis ikke andre 
gerne vil. 
 
Bente vil gerne fortsætte, hvis der ikke er 
andre, der gerne vil. 
 



Bjarke: Nej, jeg modtager ikke genvalg 
 

12. Næste møde 
 

d. 14.1. 2019 kl. 19 

13. Evt. 
 

Ole: Hausgaard koncert – stadig ledige 
pladser til arbejdet. Tilmelding på Gorm 
Events. 
En ny ”pind” på hjemmesiden vedr. tilladelse 
til fotografering.  
Vi har styr på børneattester. (Der er ikke 
kommet nye trænere i lang tid.) Hvis der 
kommer nye, skal vi huske at få børneattester 
på dem. 
KK: Hærvejsløbet: Den sidste hele weekend i 
juni – arrangeres som i år. 
 

 


