
BESTYRELSESMØDE: NR. 3 2021, GORM 

TID:  MANDAG DEN 15. NOVEMBER KL. 19.00 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

DELTAGERE: OLE, KK, BENTE, STEEN, CLAUS, TOKE & PERNILLE 

REFERENT: PERNILLE 

AFBUD: STIG, INGER 

FORPLEJNING: STEEN 
 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

DAGSORDEN 
 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde nr. 3 
september 2021.  
 
 

Ole følger op på børneattester. Ellers ikke 
yderligere bemærkninger.  

2. Nyt fra formanden v/Pernille 
 
- DGI kursus (Den gode velkomst – stærke 
fællesskaber) Måske Bente vil supplerer her. 
(Kan også tages under punktet med GF). 
- Klubledermøde 1/11 
- WOC2022 Workshops (forberedelse/evaluering 
WRE Billund).  
- Testløb 14-15. maj 22 (”den store VM-øvelse”). 
- Voksenkurser  
 

DGI tages under punktet med 
generalforsamling.  
 
Klubledermøde: Her blev diskuteret: 
- Skovadgang 
- Reglement 2023 (punkt for sig selv) 
- Voksenkurser 
Voksenkurser er igen indført i Sydkredsen.  
Indbydelse til voksenkurser er lagt på Gorms 
hjemmeside samt Facebook. Vi skal lave god 
reklame for det.  
 
WOC2022:  
De sidste to workshops er blevet brugt på 
forberedelse og evaluering af WRE i Billund. 
Der er kommet meget positivt feedback. Vi 
har også taget mange gode erfaringer med 
videre mod VM.  
 
Testløb i maj: vi skal bruge hjælpere. 
Mange! Vi har ikke andre løb dette forår. 
Fortæl omkring dette i god tid.  
 

3. Nyt fra kasserer v/Ole 
 
- Regnskab/budget 2022.  

Ønsker til budgettet? Vejen trænger til 
reparation (vi fik ikke bevilget støtte, sidst vi 
søgte) . Udgiften er på ca. 30.000 kr.  



 Vi kan evt. søge igen hos Sparekasse 
Fonden. KK går videre med det. Alternativt 
er det er udgift klubben selv må stå for. 
Godkendt af bestyrelsen.  
 

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

Klubhusudvalg (KK): 
Efterårsrengøringsdag 27. nov.  
Tilmelding senest den 24.11.  
Jubilæum? 
Den 1.4 i år var det 25 år siden vi indgik en 25-
årig lejeaftale med Jelling Golfklub. 
Den 21.6. 2022 er det 25 år siden vi havde 
indvielse og gæster til åbent hus for første 
etape. 
Skal det markeres? 
Vi har drøftet det i klubhusudvalget og mener ja. 
Spørgsmålet er hvornår? 
Det er IKKE realistisk at holde det den 21.6., 25 
årsdagen for indvielsen. 
Kalenderen i juni 2022 ser i sin helhed sådan ud: 
8/6 Jellingløbet 
10/6-12/6 Gorm 3-dages 
14/6-17/6 Skole OL-finale i Billund 
25/6 Hærvejsløbet 
25/6-30/6 WOC 2022 
…. Og så kommer der lige et lille cykelløb forbi 
også, så der er rigeligt, der kræver 
opmærksomhed næst sommer 
 
FORSLAG: At vi udsætter markering til 15. dec. 
2023. Det er 25 årsdagen for OK Gorms køb af 
Abrahamsens Gård. Da tror vi i klubhusudvalget, 
at vi har tid til en fornuftig markering. 
 
Godkendt af bestyrelsen. Vi har også 50 års 
jubilæum i Gorm i 2023 – evt. slå tingene 
sammen. Aftaler nærmere i efteråret 2022.  
 
Jubilæumsskrift? 
Hvert år udgiver Lokalhistorisk Forening et 
årsskrift ”Svundne Tider”. 
Leif Baun har spurgt, om jeg, netop fordi det nu 
er 25 år siden vi fik klubhus, ville fortælle 
historien om, hvordan OK Gorm fik egne 
klublokaler. 
Det har jeg gjort. 
Den fortælling, som jeg har afleveret kan I 
finde i dropbox som bilag til dette møde. Jeg 
har medsendt en del billeder også.  



I samme årsskrift kommer i øvrigt også historien 
om Eva Abrahamsen. Den historie fortæller Leif 
Baun. Jeg har hjulpet med oplysninger. 
Så måske har vi med dette års ”Svundne Tider” 
jubilæumsskriftet om Abrahamsens Gård. 
FORSLAG: 
At vi bestiller 50 numre af dette års ”Svundne 
tider”, som vi dels kan bruge til at forære til 
udvalgte personer, men også som medlemmer 
kan købe. 
Beslutning skal tages på dette bestyrelsesmøde, 
da det går i trykken onsdag. 
Pris pr. stk. omkring 40 kr.  
 
Vedtaget af bestyrelsen.  
 
Skoleudvalg (KK): 
Vi skal afvikle to Skole OL lokalstævner. Der er 
søgt skovtilladelser og jeg har tilsagn fra de 
sædvanlige hjælpere. 
Billund Kommune: Grene Sande den 7. april 
Vejle Kommune: Gadbjerg den 4. maj. 
Økonomi: Her er sket en ændring. Vi får stadig 
det samme af Dansk Skole OL: 5000,- + 10 kr pr 
deltager. 
Af dette beløb har vi afholdt udgifter til kort. 
Kortpris i år 7,50 kr/stk. 
Nu har DOF besluttet, indstilling fra B&U 
godkendt af HB (meddelt 15. okt.), at ½-delen af 
det beløb vi får fra Skole OL skal indbetales til 
DOF. 
I år hvor vi afvikler sprint via en labyrintbane, vil 
der både skulle trykkes kort til mangepostløb og 
til labyrint bane. 
Eksemplet tager udgangspunkt i 300 elever. 
Grundbeløb                                   5000,- 
Beløb på deltagende elev           3000,-       8000 
-Gebyr til DOF                               4000,- 
Kortudgifter 
300 mangepostkort á .50           2250,- 
50 labyrintkort                                375,-        6625 
Til OK Gorm for afvikling af stævne           1375,- 
 
Jeg har derfor både overfor DOF og Billund 
Kommune, nævnt, at vi agter at tage betaling 
for kortene. 
Jeg tænker mig at præsentere samme model for 
Vejle Kommune. 
 



Finalestævne i Billund: 4 dage fra 14.-17. juni. 
Mangepostløb og labyrintbane. 
Jeg har sendt forslag om løbsområde, placering 
af start, mål og labyrintbane til Skole OL. 
Er i dialog med både Skole OL (Cecilie Røner, 
finalechef OL) og Billund Kommune (Daniel 
Quvang Rasmussen, Projektleder for Skole OL). 
Mine sædvanlige hjælpere er med også her og 
så har jeg fået tilsagn om hjælp fra HTF (Jønne 
og Ingerlise). De har tidligere hjulpet ved 
finalerne i Århus. 
Er pt i dialog om økonomien.  
Skal vi selv af det beløb på 35.000 kr vi er lovet 
for afvikling afholde alle kortudgifter de 4 dage, 
som jeg har kalkuleret til 21.450 kr. 
 
Alle hjælpere har meldt positivt tilbage ift. 
forårets arrangementer.  
Økonomisk er vi altså ikke helt stillet som vi 
”plejer” - Kan Billund kommune betale for 
kortene? KK går videre med dette.  
 
KK har spurgt Ingerlise/Jønne ift. hjælp til Skole 
OL i juni 2022 (hvor vi jo har travlt med 
WOC2022). De kan stille med 10-14 hjælpere, 
hvis vi har brug for det.  
 
Talent-og eliteudvalg (KK) Claus: 
Politik støtte Eliteområdet – Claus indkalder til 
møde.  
Vejle Kommune indgået en ny samarbejdsaftale 
med Team Danmark for en ny 4-årig periode 
(2022-2025). 
Det kræver en ny formuleret samarbejdsaftale 
og nu i et nyt skema. Frist 22. nov. 
 
Jeg har talt med Pernille, Flemming Jørgensen 
og Lene Edvardsen, Snab og jeg tilbød at prøve 
stå for denne ny formulerings-copypasteøvelse. 
Resultatet kan i se i dropbox som bilag. 
Som bilag ses også den ”gamle”  handleplan fra 
21.5.2021 
I forbindelse med ny samarbejdsaftale mellem 
Team Danmark og Vejle Kommune er DOF 
blevet bedt om en forbundsudtalelse om TVO. 
Se bilag i dropbox 
 
Mine bemærkninger: 



Når I læser det nye skema igennem må i 
sammenholde med det gamle. Ikke alt er 
kommet med og det står i en anden orden.  
Der hvor jeg alene har flyttet tekst uden at 
ændre i teksten er den sort.  
Håber I kan finde de steder, hvor jeg har hentet i 
det gamle skema. 
 
Der, hvor jeg et par steder har formuleret efter 
eget skøn, er teksten med rød. 
Og så er der en hel del røde ???, hvor der bør 
skrives noget, men hvor jeg ikke har ment jeg 
alene skulle komme med bud på det. 
 
Jeg kan også mene, at vi bliver nødt til at have 
det omkring bestyrelserne i de to klubber, da 
der i det nye skema spørges efter ting vi ikke har 
i den gamle handlingsplan. 
Afsnit 1 Klubbens strategier, planer og 
politikker 

- Her spørges efter en 
Frivillighedsstrategi – en sådan har OK 
Gorm ikke formuleret. OK Snab?? 

Afsnit 4 Trivsel 
- Det er nyt og helt sikkert et afsnit man 

politisk i Team Danmark vægter højt. 
Der har været flere sager i idrætten, bl.a. hos 
svømmerne og også vores egen sag med Lars 
Lindstrøm. 
Afsnit 5 Dual Career. 

- Heller ikke noget vi har harceleret i. 
 
Hvad mener bestyrelsen om en 
Frivillighedsstrategi og en Trivelsespolitik? 
 
God ide og meget relevant med en frivilligheds- 
og trivselspolitik. Det tager vi op næste år. 
 
Arrangementsudvalg: Turen til Tjekkiet i 
efterårsferien 2022. Vi foreslår, at klubben 
betaler (hovedparten) af overnatning, 
forplejning og træning – og at medlemmerne 
selv skal sørge for transport. Vi skal selvfølgelig 
nok være behjælpelig, med at koordinere 
transporten.  
Prisen er desværre steget til 45 Euro pr 
nat/person – hvilket svarer til ca. 1.700 kr. per 
person i 5 dage. Hvis vi kommer 30 afsted = 
51.300 kr. Hvad tænker vi om det?? 



DOF kursus: vi foreslår, at der laves en fælles 
liste, med de medlemmer, der opfordres til at 
deltage i kurset.  
 
God ide: klubben betaler overnatning, træning, 
halvpension – løber betaler transporten.  
Vi reserverer det nu her – laver opslag på 
hjemmeside og laver tilmelding på Gorm Events. 
 
Dof-akademiet: Fælles oplæg, så folk får sig 
tilmeldt. Der skal laves personlig indbydelse.  
 
Træningsudvalget: (Steen): 
Planlægningen af efteråret og vinter blev lidt 
besværliggjort af jagt i diverse skove. Men der 
blev fundet en løsning.  
Planlægningen af hele 2022 bliver sat i gang om 
kort tid. Der er en del der skal passes ind og 
tages hensyn til bl.a. WOC. Der er planlagt 
læringstur til sommer i Husby. 
 
Rekruttering: (Steen): 
Deltog i workshop ”Den gode velkomst” 
Forventer at afholde rekrutteringsdage forud for 
sæsonstart i 2022 – såfremt Covid 19 tillader 
det..  
 
B&U: (Toke): 
Ambitionen er stadig at få ungdomsløbere med 
på vinterens U-kurser, hvor det var planen at 
Toke skulle tage med som repræsentant på det 
første, dog ingen løbere der kunnen deltage. 
Der arbejdes stadig på tilslutning til de næste 
22-23/1 og 5-6/3, men Sydkredsen har desværre 
været lidt sløve i betrækket med hensyn til 
indbydelse til kurser. 
 
Der arbejdes på nedenstående punkter. 
-Træningsplan for kommende sæson. 
-Udarbejdelse af årshjul i B&U-udvalget 
-Liste med prioriterede løb 2022 (tællende løb 
til ungdomspokalen).  
 
Derudover kommer vi til at arbejde aktivt med 
“den gode velkomst – og stærke fælleskaber”   
 

5. Langtidsterminslisten 

 

- Forslag fra kort- og skovudvalget ift. valg af 

Bente: jeg mener ikke vi skal byde ind med 
DM i 2026, da vi har Påskeløb i 2024 og DM 
Sprint i 2025.  



skove til kommende DMér. Hvis vi beslutter os 

for at byde ind på nogle af dem (frist 1. dec. 

2021).  

 

Terminslisten er vedhæftet i mailen med 

dagsorden. Vedhæfter også terminslisten for 

2022.  

 
Vi byder ikke ind i 2026.  
 
2027: DM Mellem i Gødding? 
 

6. Reglement 2023 v/Pernille 
 
Processen omkring det nye reglement, gældende 
for 2023 er i fuld gang.  
 
 

Reglementet bliver forenklet/mere frit for 
almindelige stævner. Kommer mere eller 
mindre til kun at gælde for DMér og 
divisionsturnering.  
Der er vejledninger til alle andre stævner, 
men det er op til arrangørerne selv, hvordan 
de vil organisere stævnerne.  
 
Processen kører videre og der kommer et 
udkast i foråret 2022, som kan diskuteres på 
klubledermøde i juni. 
 
Nyt i processen: individuelle forslag 
modtages ikke længere. Det skal gå 
igennem klubberne. Så hvis nogle Gorm 
medlemmer har et forslag, så skal det 
komme fra bestyrelsen.  
 

7. Forberedelse generalforsamling 24. februar 
2021.  
 
Vi mangler formænd til: 
- Ski (Ole er pt. kontakt til bestyrelsen) 
- PR & Kommunikation (Fortsætter KK frem til 
efter VM?) 
 
Annoncering mm. aftales på mødet i januar. Tjek 
at det er tidsmæssigt OK.  
 
 
 

Klubhusudvalg: På valg til udvalget i 2022 er 
både Jens Kristian Laursen og KK. 
Begge modtager genvalg. 
 
Generalforsamling: 
Annoncering aftales ved januar mødet.  
 
Forslag til tema på GF (fra DGI kursus): 
”Den gode velkomst – stærke fællesskaber”. 
Vi nedsætter en arbejdsgruppe, der 
kommer med et oplæg – godkendt af 
bestyrelsen – til GF. Gode spørgsmål til 
drøftelse på GF. 
 

8. Indstilling priser 
 
Der plejer at være følgende muligheder for at 
indstille medlemmer:  

Diskussion omkring frivillighedsprisen. 
Har ikke hørt noget fra JFS omkring prisen. 
Er heller ikke blevet indkaldt til næste 
bestyrelsesmøde, som plejer at være i 



 
- JFS (frivillighedsprisen) 
- Vejle Kommunes priser 
 

november.  
Vi har forslag til indstilling. Pernille går 
videre med det.  
 

9. Klubmesterskaber 2022 
 
- Skal vi oprette nye klasse til klubmesterskaber 
nat? Evt. samme klasser som dag? Det er de 
ældste, der ønsker en H/D70+ klasse.  
 
- Pokaler: skal vi fortsætte med at uddele 
pokaler?  
 

KK: Ja, til H/D70 
KK: Pokaler: Bibehold dem evt. alene  i 
ungdomsklasserne.  
 
Bente: vil gerne tage det med i arr.udvalget 
og så komme med forslag til næste møde. 
Både angående klasser og pokaler. Vi 
kommer også med forslag om klubmester 
Sprint. Men gode forslag modtages gerne. 
 
Arrangementsudvalget kommer med et 
oplæg omkring nye klasser til 
klubmesterskaber.  
 
Vi beholder pokalerne, som det er nu.  
 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde samt 
forretningsudvalgsmøde.  
 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 17. 
januar på AG kl. 19.00. 
Tænk gerne temaer til næste års 
bestyrelsesmøder.  
 

11. Evt. 
 
 

Der bevilges et nyt batteri til PE       

 


