
BESTYRELSESMØDE: NR. 5 2018-19, GORM 

TID:  Mandag den 14. januar 2019 kl. 19.00 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

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

REFERENT: INGER 

AFBUD: STIG 

FORPLEJNING: Steen 

 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

DAGSORDEN 
 

Referat 

1. Opfølgning sidste bestyrelsesmøde (nr. 4 2018) 
 

 

Ingen kommentarer 

2. Nyt fra formanden v/Pernille 
 
- Opfølgning Udviklingsplan (separat møde) – 
aftale dato. Forslag 6/2. KK udrejst (ARG-BRA) 
Bente til møde med Jellingløbet 
- Opdatering mål, årshjul osv. i udvalgene 
- Bestyrelsesmøde JFS 27/11-2018 
- Klubledermøde mandag 4. februar KOK – hvem 
deltager? KK udrejst (ARG-BRA) 
- Repræsentantskabsmøde Middelfart 2. marts – 
Hvem deltager? KK 
- Organisering oprydning Festival 2019 
 
 

- Bestyrelsesmøde JFS: 
Ved afstemning blev det vedtaget permanent 
at afskaffe de to priser (lederprisen og 
sportsprisen). Der laves i stedet en 
frivillighedspris. Mere om det i punkt 11.  
 
Møde vedr. opfølgning på udviklingsplan 
bliver d.29.4.2019. 
 
Ole og Pernille deltager på bestyrelsesmøde i 
JFS den 23/1. De tager det med til mødet, som 
bestyrelsen har drøftet vedr. JFS. 
Steen og Pernille deltager på klubledermødet. 
KK, Pernille og evt. Steen deltager på 
Repræsentantskabsmødet. 
Grethe Buch tager selv hele opgaven med 
organisering af oprydning ved Jelling 
Musikfestival. 
 

3. Nyt fra kasserer v/Ole 
- Kassermøde JFS 
 

Regnskabet er lavet færdig og ser godt ud for 
2018. Ingen kontingentforhøjelse for 2019. 
Bent vil godt være bogholder til og med 2020. 
 

4. Nyt fra udvalgene  
(meget gerne på skrift, ligges på Dropbox senest 
søndag den 13. januar kl. 12, så alle kan nå at læse 

Klubhusudvalg: 
Der er kommet nyt gulv i køkkenet – pris: 
6.875,00. 



det).  
   
 - Træningsudvalg (Jørgen) 
 - PR & Kommunikationsudvalg (KK) 
 - Kort & Skovudvalg (Stig) 
 - Arrangementsudvalg (Bente) 
 - Klubhusudvalg (KK) 
 - Børne & Ungeudvalg (Steen) 
 - Talent & Eliteudvalg (Claus) 
 - Ski (Bjarke) 
 

Ellers henvises til beretningen mht. aktiviteter 
det kommende år. 
 
PR-og kommunikationsudvalg: 
Der henvises til beretning 
 
Skoleudvalg: 
Skal til møde i Kolding den 16.1. med Skole-Ol 
vedr. skole-ol 2019. OK Gorm tilbyder stævne 
den 8. maj i Gadbjerg. Vejle Kommunes Børne 
og Ungeafdeling v/ Erik Grønfeldt, har gjort 
samtlige skoler i kommunen opmærksom på 
muligheden. 
I øvrigt henvises til beretning 
Tanker vedr. nye tiltag på Bredsten skole. 
 
Arrangementsudvalget: Der er åben for 
tilmelding til Jellingløbet, med 25 % rabat i 
januar. Vær venlig at dele vores opslag på 
Facebook. 
Der vil igen være biathlon, med skydning i 
Gormshallen. T-shirts til alle hjælpere og 
vindere i år. Sponsorer søges. 
 
B&U 
Der har været afholdt det årlige trænermøde.  
Evaluering af 2018 og planlægning af 2019. 
Trænerfordelingen forsætter som sidste 
sæson -der efterlyses en hjælper til de yngste.  
Det prioriteres meget højt at efterårsturen 
går til Norge for gruppen af ungdomsløbere 
der løber mellemsvær / svær. For de yngste 
løbere tilbydes de deltagelse i Gorm 3 dages 
samt vi er opmærksomme på evt. at lave en 
lørdag i foråret i en skov i nærområdet.  
Trekant-O: Asta forsat kontaktperson.  
Voksentræning – Steen forsætter med de 
voksne mellemsvær / svær.  
Der arbejdes videre med tankerne omkring 
mentor/kontaktperson til ungdomsløberne. 
Der diskuteres om det er nødvendigt og om vi 
som trænere ikke kan løse opgaven. Det er i 
sær rettet mod løbere, hvor forældrene ikke 
er aktive for at støtte dem i at komme ud til 
løb. Skal vi have et orienterende 



forældremøde om de muligheder man har 
som ungdomsløber i OK Gorm?  
Skal vi tage udgangspunkt i at de er tilmeldt 
til alle løb i Syd og at de så har muligheden at 
vælge fra? Som udgangspunkt er det op til 
den enkelte træne at vælge tilgangen og 
hvordan vi formidler budskabet om at de skal 
tilmelde sig til løb mm på f. eks Gorm event 
og o-service. Der kan tilbydes hjælp til Gorm 
event og o-service et par gange pr. ½ sæson 
(PB / SH) 
Der foreslås at der laves nogle rekrutterings 
arrangement som sprint i byen og så kan vi 
trække ned i skoven og løbe på faste poster i 
marts om tirsdagen med start kl. 17 – vi 
afventer mødet i RU. 
Nye trænere: Der søges efter nye emner, Asta 
stopper som ansvarlig træner efter 2019. 
 
SKI: 
Der er fundet folk til at tage sig af 
skiafdelingens hovedopgaver og vi er godt i 
gang med vinterens aktiviteter.  
Rulleskitræning har kørt fint i efteråret. 
Klubturen er der er styr på.  
Sporkørsel har endnu ikke været aktuel.  
Vi skal have fundet en dato hvor vi kan få 
holdt et medlemsmøde, så vi forhåbentlig kan 
få endnu flere engageret.  
8 medlemmer, der skal til Svarstad. 
 
TRÆNINGSUDVALG: 
Jørgen: Der er godt gang i vintertræningen. 
Der er møde i træningsudvalget i næste uge 
ang. sæsonplanlægningen. Forslag til at 
lægge træningsbaner på o-track. Herunder en 
snak om muligheden for en løsning med en 
ekstra projektor. 
 
TALENT – OG ELITEUDVALG: 
Claus ikke noget at tilføje. Henviser til 
beretning.  
 
KORT – OG SKOVUDVALG: 
Stig har ikke noget at tilføje til beretningen.  



Vi snakkede om en afløser for Bent vedr. 
skovkontakt. Kan opgaven løses af flere? 
Dette var der ikke enighed omkring.  
Det er nødvendigt, at der er en linje i den 
måde, man tager kontakt på. En afløser skal i 
lære hos Bent. Vi må se, om vi kan finde en 
person. Men først skal der tages en snak med 
Bent – det gør Stig. 
 

5. Ny struktur for divisionsturneringen i 
Sydkredsen. 
- Hvordan gør vi i Sydkredsen – Gorms holdning! 
Hvor mange divisioner i 2020 og skal der være 
op- og nedrykningsmatcher?  Afstemning på 
klubledermøde 4/2. Jeg rundsender oplæg fra 
kredsudvalget (når det kommer).  
 

Nyt reglement, der skal tages i brug fra i år. 
Skal der i Sydkredsen være 2 eller 3 
divisioner?  
 
Der er fordele og ulemper ved begge dele. 
Mindst 2 matcher hvert år – evt. en tredje 
match i form som et Sprint. 
 
Efter en snak (og afstemning)  er der flertal i 
OK Gorm for at prøve 2 divisioner. Forslag: 3 
matcher og ingen nedrykningsmatch. Direkte 
op/nedrykning – 2 hold fra hver div. bytter 
plads.  
 
Samme fremgangsmåde (med direkte op og 
nedrykning og 3 matcher) hvis det ender med 
3 divisioner efter afstemning på 
klubledermødet.  
 
 
 

6. Rekrutteringsudvalg v/Ove 
- Oplæg ift. plan for 2019 
 

Rekrutteringsarrangementer 3 søndage i 
februar med start fra Gormshallen. Evt. med 
en sprintbane med tidtagning. Det er vigtigt, 
der kommer nogle løbere fra klubben. 
Markedsføring: Via Facebook og ”Det sker i 
Jelling” og Jellingguiden (spørg evt. Rasmus’ 
mor, Britt) og evt. have en medarrangør. Løb 
+ noget andet spændende, for at gøre det 
noget interessant.  
Facebook – slå det op på en tidligere 
begivenhed, hvor der i forvejen er koblet en 
masse personer på. (Ole).  
Evt. også formidling til skolerne.(KK har 
mailadresser på nogle lærere på omegnens 
skoler) 



Rekrutteringsarrangementerne fortsætter i 
marts måned i kombination med tirsdags 
træningerne. Evt. starte en halv time før, for 
at det ikke skal blive mørkt. 
Udvalget har brug for opbakning fra klubbens 
medlemmer og evt. nogle af børneløberes 
forældre (banelæggere og hjælpere) og må ud 
at spørge. 
Andre aktiviteter: Tag en ven med aften, en 
træning til Thyregod-dagene og Skovens dag i 
Brandbjerg. 
Det vigtigste er at få tilbuddene meldt ud!!! 
 

7. Kommende stævner 
- DM Sprint 25/5 
- Divisionsmatch 25/8 
 

DM Sprint: Ole stævneleder – beregning fra 
WOC2020 gruppen. Per Eg er kontaktperson 
til WOC. Bent er kasserer til stævnet. 
DM sprint – evt. en form for publikumsbane 
efter DM-løbet? Kan tages med på næste 
møde med Grindsted kommune om DM sprint 
(d.15.1.) Derudover holdes der 
funktionsledermøde d. 17.1. 
Der kan lånes mange faciliteter i Magion, og 
der kan via O-service bestilles aftensmad. 
Hjælp til Facebook fra en person fra Magion. 
I forhold til løbet om søndagen skal der gives 
besked om, hvor man kan færdes. 
Evt. få hjælp til postvagter fra Grindsted 
løbeklub. 
Flere af funktionslederne går igen om 
søndagen.  
 
Divisionsmatch i Højgaard den 25.august: 
Bent er i gang med at søge om tilladelser. 
Jacob Bang er stævneleder og vi er i gang 
med at finde en banelægger. 

8. Generalforsamling 20. februar 2019 
 
- Indkaldelse/dagsorden  
- Formand træningsudvalget 
- Tema. Vi plejer at have oplæg internt fra eller 
udefra. Nogle der har forslag? Ca. en halv times 
tid.  
- Forplejning 
 
 

Forslag til indkaldelse til GF ligger i Dropbox. 
Forplejning GF: Pernille spørger Birthe og 
Bodil.  
Jørgen trækker sig fra jobbet som formand for 
træningsudvalget og snakker med mulige 
efterfølgere. 
 
Tema: Jeg har et forslag, som jeg vil 
præsentere på mandag (kk). 
 



 
 
 
 
 
 

KK præsenterede forslaget, og der kom flere 
kommentarer fra bestyrelsen, og også mere 
uddybende forklaringer fra KK. 
Punktet sættes på dagsordenen til GF. og 
KK tager sig af det nødvendige arbejde. 
 
 

9. Sæsonstart 
 - Dato for officiel træningsstart? 
- Annonce aviser, hjemmeside og Facebook. 

Officiel træningsstart bliver den 2.april – KK 
sætter noget i avisen, på hjemmesiden, 
Facebook og Jellingguiden. 

10. Næste møde 
- Forslag: 11. marts 2019 kl. 18 med spisning. 
 

Næste møde 11/3-19.  

11. Indstilling ny pris JFS 
- Frivillighedspris 

OK Gorm har ikke nogen indstillinger denne 
gang. 
 

12. Evt.  
 

Pernille fik styr på medlemmers runde 
fødselsdage i 2019. 
Ole oplyste, at klubben har købt en ny 
laserprinter. 
Ole orienterede om den nye Persondata-lov. 
Det skal vi have helt styr på. Ole går videre 
med det. 

 


