
BESTYRELSESMØDE: NR. 1 2019, GORM 

TID:  MANDAG DEN 11. MARTS 2019 KL. 18-22 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

DELTAGERE: OLE, BENTE, STEEN, ANETTE, CLAUS (FRA CA. 20.30), STIG, KK OG PERNILLE 

REFERENT: INGER 

AFBUD: OVE 

FORPLEJNING: BODIL 

 

DAGSORDEN 
VI STARTER MED SPISNING KL. 18 

Referat 
Tak for dejlig mad til Bodil! 

1. Velkomme til et nyt bestyrelsesår v/Pernille 
   
   - Sammensætning af udvalg 
    (skriv sammensætning til højre) 
    (Husk i udvalgene at evaluere/opdatere 
     målsætninger, årshjul med videre). 
    
   - Valg af forretningsudvalg 2019 
    
   - Datoer for bestyrelsesmøder 2019 
     Forslag: 29/4-2019 (udv. plan), 19/6-2019,   
9/9 2019, 18/11-2019 & 15/1-2020. 
  
   - Generalforsamling 2020 (forslag 19/2-2020) 
   - 1. bestyrelsesmøde 2020 (forslag 9/3-2020) 
  

Velkommen til Anette som formand for 
træningsudvalget. 
Ole fungerer som vakant formand for ski- og 
motionsudvalget. 
På hjemmesiden er det nok, at der står navn, 
mail og tlf.nr. på bestyrelsesmedlemmer. 
KK retter det til. 
 
Klubhusudvalg: K. K. Terkelsen, (form.), Jens 
Kr. Laursen, Erik Jensen 
 
Kommunikations-& Pr-Udvalg: K. K. 
Terkelsen, (form.), Annett Lassen, Asta 
Terkelsen, Marianne Damgaard, Steen 
Holmegaard, Ove Hvam tilknyttet som 
sikkerhedsansvarlig for vores hjemmeside. 
Der kan ske ændringer. KK indkalder til 
konstitutions-og planlægningsmøde snarest. 
 
Skoleudvalg: KK, Inger Jensen, Kirsten Rauff, 
Jørgen Damgaard 
 
Børne og ungeudvalget: Steen Holmegaard, 
Asta Terkelsen, Anette Lund. 
 
Træningsudvalget:  
Asta, Anna-Grethe, Steen og Anette. 
 
Arrangementsudvalget: 
Bente (formand), Dorthe, Inger, Poul Erik og 
Anette. 
 



Kort og skovudvalg: 
Stig(formand), Søren, Jacob, Flemming, Bent 
 
Ove vil gerne afløses som formand for 
rekrutteringsudvalget. Pernille finder ud af en 
løsning mht. det udvalg.  
 
Nyt forretningsudvalg for 2019: Pernille, Ole, 
Bente og Anette. 
Møder (oftest tirsdag efter træning) aftales 
senere i aften. 
 
Forslag til datoer for bestyrelsesmøder - ok 

2. Vigtige datoer 2019 v/Pernille 
   - Skole OL Orienteringsløb 8/5 
   - DM sprint i Grindsted 25/5 og d. 26/5 
   - Jellingløbet 12/6 
   - Hærvejsløbet 29/6 
   - Påskeløb 18-20/4 
   - Klubtur (Gorm 3-dages) 14-16. juni 
   - Div. Match Højgaard Brandbjerg 25/8    
   - Klubfest 1/11 
   - Juleafslutning onsdag 11/12 
 

Skole OL: 
KK har kontaktet nogle skoler, da de endnu 
ikke har fået sig tilmeldt. 
 
Klubfesten udskydes til d.8.11. pga. TC-tur 
den første weekend i november. Passer også 
godt ift. at klubmesterskaber nat ligger efter 
uge 42.  

3. Opfølgning møder siden sidst v/Pernille 
  
   - Opfølgning Generalforsamling 20/2 2019 
   - Klubledermøde 4/2 2019 
   - Bestyrelsesmøde JFS 23/1+26/2-2019 PKT 8 
   - Repræsentantskabsmøde 2/3 2019 
   - Nyt VM 2020  
     Næste Formandsmøde 26/3-2019 
   - Påskeløb 2022 
 

Generalforsamling: 
Flot referat af den samlede beretning ved 
Pernille.  
Super godt at Bent blev hædret og udnævnt 
til æresmedlem i OK Gorm og den måde KK 
havde forberedt det på. Godt, at Bent ikke 
vidste noget om det i forvejen. 
 
Referater fra klubledermøde og JFS 
bestyrelsesmøder ligger i dropbox (PB) 
 
Repræsentantskabsmøde: 
Veltilrettelagt – godt fremmøde fra OK Gorm. 
Forskellige korte oplæg med forskellige 
temaer. Holger var nomineret som årets 
træner og vandt prisen (Er med i et 
trænerteam i OK Pan). Årets klub: OK Snab. 
Årets o-løber: Maja Alm. 
 
VM2020: 
Det er besluttet, at alle formændene i de 



arrangerende klubber står for kontakten til 
medlemmerne i de respektive klubber. Ift. 
rekruttering af hjælpere osv. (PB) 
VM 2020 – møde 26. marts.  
 
Påskeløb 2022 – der er ikke holdt møde 
endnu. (Der skal snart udvælges skove). PB 
går videre med det i samarbejde med Stig.  
 
 

4. Nyt fra de forskellige udvalg 
(GERNE SKRIFTLIGT) 
 
   - Nyt fra kasserer v/Ole 
   - Arrangementsudvalg v/Bente 
   - Kort & Skovudvalg v/Stig 
   - B&U v/Steen 
   - Træningsudvalg v/Anette 
   - Rekrutteringsudvalg v/Ove 
   - Talent- og Eliteudvalg v/Claus 
   - Ski v/Ole    
   - Kommunikation & PR udvalg v/KK 
   - Klubhus v/KK 
   - Skoleudvalg v/KK 
    

Nyt fra Skoleudvalget:  
Tilmeldingsfristen til årets Skole-OL 
orienteringsdag den 8. maj var sat til 1. marts i 
det nye tilmeldingssystem (online tilmelding via 
Skole-OL.) Det volder åbenbart problemer. Ved 
fristens udløb var ”kun” 4 skoler: Øster Nykirke, 
Firkløverskolen Ikær og Elkjær og Jelling Friskole 
med i alt 8 klasser og 122 elever er tilmeldt. 
Alle de skoler, vi har tegnet kort for, var med 
sidste år. Jeg har derfor rykket alle og givet dem 
14 dage. 
 
Nyt fra Klubhusudvalg: Intet nyt 
Forårsrengøringsdag 
 
Nyt fra PR & Kommunikationsudvalg:  
Intet nyt 
Har intention om at holde et møde i 2019.  
 
Nyt fra B&U:  
Der er bestilt hytte til efterårsturen, så nu skal der 
hverves deltagere. Ellers intet nyt. 
Vi skal bliver bedre til at opmuntre de unge til 
børne – og ungdomskurserne. 
Indbydelse til ”Tag en ven med dag” laves af 
ungdomsudvalget i samarbejde med rekruttering.  

Nyt fra træningsudvalget:  
Træningsplanen for foråret er lagt på 
hjemmesiden. 
Vi har valgt at lade Asta stå for 
planlægningen af børnetræningen.  
Som noget nyt, vil der hver weekend komme 
en information til alle medlemmer på mail 
omkring den kommende uge med træning og 
relevante ting vedr. træningen og evt. løb, 
som medlemmerne opfordres til at deltage i 



mm. (God ide!) 
Hjemmesiden er opdateret. 
Til næste vinter vil der komme en 
vintertræningsplan. 
Ønske: Økonomiske midler til indkøb af 
elektronik til evaluering af træningen. Steen 
og Anette prøver at gå videre med det og 
kommer med forslag hertil. 

Nyt fra talent og eliteudvalg:  
Ikke så meget nyt da der ikke er så mange 
talenter på vej endnu. Af de øvrige etablerede 
har Jens Kristian valgt at stoppe i TC syd. 
Derudover ikke nyt. 

Nyt fra Rekrutteringsudvalg: 
Vi har nu afholdt familieorientering i 4 af de i 
alt seks søndage, der har været fine 
deltagerantal fra lidt over 20 den første dag 
til i dag hvor der har været 45 deltage hvoraf 
vores egne medlemmer har udgjort de ca. 10. 
Der har været mange gengangere og flere 
familier med 2-3 børn. 

Der er stadig plads til flere også af vores egne 
medlemmer. 

Nyt fra arrangementsudvalget: 
Har afholdt møde i sidste uge. Ang. 
klubmesterskaber DAG, vil vi igen koble os på 
Løvfaldsløbet i Silkeborg Vesterskov, da der 
ikke er løb i Sydkredsen, vi kan koble os på. 
Klubmesterskaber NAT bliver til efteråret i 
forbindelse med NAT-træning, sammen med 
SNAB.  

Planlægger klubaften den 30.apil, hvor Helle 
Schou fra SNAB vil komme og fortælle om 
WOC2020. 

Klubtur til Påske. Vi er løbet ind i et positivt 
problem, at overnatningspladserne er fyldt op 
og vi må derfor sige til deltagerne at det er 
bindende tilmelding, da der er venteliste. 

I forhold til langtidsterminslisten, foreslår 



arrangementsudvalget at OK Gorm byder ind 
på JFM stafet i 2021. Evt. i Hastrup skov – 
hvad er bestyrelsens holdning? 

Magter vi det? Bestyrelsen siger ok. 

Nyt fra Kort og skovudvalg: 

Planlagt møde 3/4.  
Fokus på DM og træningsskove samt Vingsted 
”Find vej i” projekt. 

Nyt fra Kasserer: 
 Ole – intet nyt 

Nyt fra Ski-og motionsudvalg:  
Har været på en skitur til Svarstad og boet i 
en bolig via AirBNB. 
Bjarke inviterer til Rulleskitræning.  
3 personer deltager i Birkebeinerrrennet. 
1 person deltog i Vasaløbet 

5. Træningsopstart v/Anette + KK 
 
- Hjemmeside, aviser, Facebook 
 
 

Anette og KK har kommunikeret herom. 
 
Det går meget bedre med at bruge Facebook 
og ”Det sker i Jelling”.  

6. DM Sprint/Sprintstafet v/Ole 
 
 

Skal vi have diskuteret hvem fra klubben der 
kan stille op, når Gorm arrangerer DM? 
Arrangementsudvalget foreslår at det kun er 
børn og ungdomsløbere, der kan stille op. De 
voksne skal hjælpe til ved stævnerne. 
 
Diskussion: 
Har man kendskab til skoven/stedet bør man 
som voksen ikke løbe. Men ellers kan man 
måske godt både løbe og hjælpe? Der bør nok 
være nogle retningslinjer herom. Der er ikke 
helt enighed i bestyrelsen herom:  
1. Vi må forvente, at folk hjælper til ved et 
arrangement. – og især hvis der mangler 
hjælpere. 
2. Vi kan ikke bestemme over andre, hvis de 
gerne vil løbe. 
 
DM sprint og DM sprintstafet er et 



fællesprojekt mellem OK Gorm og WOC 2020 
organisationen. Vi hjælper hinanden med det 
hele. Det bør nok meldes ud til klubbens 
medlemmer, at det er et fælles projekt.  
 
Formændene i de arrangerede klubber 
arbejder på at få informeret medlemmerne så 
godt som muligt. 
 
KK har lavet en fin artikel til Jyske Vestkysten. 
 
Bente vil gerne informeres lidt mere om 
stævnerne i al almindelighed. 

7. Temaer bestyrelsesmøder 2019 
 
- Forslag til temaer (Brainstorm) 
 

Pernille vil lave en plan over indholdet på 
bestyrelsesmøderne i 2019.  
Forslag til temaer: 
 
- Rekruttering – hvordan finder klubben 
afløsere til nogle af de vigtige poster i OK 
Gorm? (Evt. bruge Gert Nielsen). 
- Udviklingsplan 
- Målrettethed i forhold til rekruttering i 
forbindelse med Skoleorientering. 
- Minitræning i klubben evt. med forældre 
som hjælp 
 

8. OK Gorm i/og JFS fremadrettet v/KK 
 
 

KK: Bent og KK møder op til JFS 
generalforsamlingen sammen med Ole og 
Pernille på onsdag. 
Der har været ”noget” med regnskabet i 2017 
– og regnskabet i 2018 er endnu ikke færdigt. 
(Det er jo ikke godt!) Tiden er ikke overholdt, 
og derfor har det ikke været mulighed for at 
tjekke 2018 regnskabet, og derfor kan det 
blive svært at godkende det. 
Der er en proces i gang i JFS med henblik på 
at ændre i organiseringen i JFS, for at frigive 
ressourcer og hjælpe de afdelinger der har 
brug for det. På et møde forleden var der 7 
afd. der ikke mødte op. Det er ikke godt nok. 
Det handler også om, at nogle afd. og måske 
også Fælles har brug for administrativ hjælp. 
Vi mener ikke, at OK Gorm eller andre afd. 
skal betale for noget, som afd. selv kan 
administrere. 



Basistingene skal være i orden – inden der 
snakkes luftige visioner. 
KK vil sige noget om dette på 
generalforsamlingen. 
Bent vil sige lidt om de nedlagte priser 
(Lederprisen og Sportsprisen) og KK vil støtte 
ham. 
Uanset hvad, må vi stadig kæmpe for 
fællesskabet/JFS. 
 

9. Eventuelt 
   
- Sportsgalla 25/4 – KK nomineret 
- GF Sportens venner 
- 50 års - Jubilæum Kolding OK 
- Næste møde 29/4 
 
    

Forslag om fælles O-løbstur til Tjekkiet i 
efterårsferien 2020 (som ”belønning” efter 
WOC2020) – er det noget 
arrangementsudvalget skal arbejde videre 
med?  
Spændende område – det lyder som en rigtig 
god ide. 
Bestyrelsen siger ja til, at 
arrangementsudvalget arbejder videre med 
det. 
 
Sportsgalla: 
KK er indstillet og nomineret til Vejle 
Idrætsråds ”gør det muligt” pris. Der er lavet 
en fin indstilling fra OK Gorm – i den video, 
der skal laves om det, lægger han vægt på 
skoleorientering. 
Strib, Nina, KK og Pernille indstillet pga. 
guldmedaljer. 
 
GF Sportens venner – Pernille spørger Bent. 
 
KOK’s jubilæum – invitation lægges på 
hjemmesiden (KK) Hvad med gave? 300 – 400 
kr. Pernille finder ud af det. 
 
Ole - DM sprint: Vi følger vore principper, men 
kørselstaksten nedsættes til 1,25 kr. pr. km 
 
Forslag om småkurser: Evt. i forbindelse med 
tirsdagstræning: O-track, Condes, Sportident, 
nyheder på hjemmeside/facebook mm. 
 
Trimtex har spurgt, om vi har brug for mere 
tøj. Vi må se, hvad interessen er til 



træningsstart. (KK) 
Ungdomsløbere over 21 år SKAL aflevere lånt 
tøj og lånte brikker.(Lisbeth og Bente) 
 
Claus: Der er ikke budgetteret med 
kørselsgodtgørelse til funktionslederne 
indenfor trekantområdet mht. WOC 2020, når 
der køres i trekantsområdet. Men hvad siger 
bestyrelsen i OK Gorm til det? Skal klubberne 
selv stå for det? Det mener vi nok ikke. 
Pernille kan snakke med formændene fra 
andre klubber om det. Man er nok lidt bange 
for, at udgifterne til kørsel kan løbe løbsk. Der 
bør laves kørselsregnskab og budgetteres 
med et beløb til kørsel. 
(Pernille, KK og Claus tager vores holdning 
med til næste møde) 
 
Næste møde: D.29.4.  
 

 


