
BESTYRELSESMØDE: NR. 2 2019, GORM 

TID:  TORSDAG DEN 20. JUNI 2019 KL. 19-22 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

DELTAGERE: OLE, STIG, KK, BENTE, STEEN, CLAUS, ANETTE & PERNILLE 

REFERENT: BENTE 

AFBUD: INGER, OVE 

FORPLEJNING: PERNILLE 

 

DAGSORDEN 
  

REFERAT 

1. Opfølgning sidste bestyrelsesmøde 
- Godkendelse af referat 
 

Ingen kommentarer. 

2. Nyt fra formand/kasserer 
 
 Nyt fra formanden 
- Klubledermøde 3/6 
- JFS bestyrelsesmøde 17/6 
   
 Nyt fra kasserer 
 

Klubledermøde: Se udsendt referat.  
Det blev besluttet at der i 2020 er 1 klub der 
rykker ned fra 1. div. og 1 klub der rykker op fra 2. 
div.  
JFS bestyrelsesmøde: Lis er blevet ansat til at lave 
regnskabet nu. Der er lavet nye (reviderede) 
retningslinjer for afdelingernes regnskab. Der er 
kommet styr på tingene. Lis hjælper afdelingerne 
med regnskaberne. 
Ok at fodbold søger DIF midlerne til 
kunststofbane. 
Ole: DM giver 25-30.000 kr. i overskud og 
Jellingløbet nogenlunde det samme beløb. 
Vi har fået pengene fra Jelling Musikfestival. 
57.000 kr. JFS løb skal have ca. 10.000 kr. for 
opsætning af store scene. 
 
 

3. Nyt fra udvalgene (skriv i dropbox) 
   
   - Arrangementsudvalg v/Bente 
   - Kort & Skovudvalg v/Stig 
   - B&U v/Steen 
   - Træningsudvalg v/Anette 
   - Talent- og Eliteudvalg v/Claus 
   - Ski v/Ole    
   - Kommunikation & PR udvalg v/KK 
   - Klubhus v/KK 
   - Skoleudvalg v/KK 
   - Rekrutteringsudvalg v/Grethe (skrift) 
 
  

- Kommunikation & PR udvalg v/KK 
Intet nyt 
 
- Klubhus v/KK 
Fredag den 28. juni er sidste skoledag for 
Skovagerskolen. Det er også dagen for 
Skovagerskolens opsigelse af lejemål. 
Find Balle har også meddelt, at det er den dag al 
deres inventar vil være fjernet. 
Vi får ser, hvordan det ser ud og vil så tage stilling 
til det malerarbejder, vi har besluttet skal ske 
herefter. 
Værd dog at bemærke Finds sidste formulering i 
opsigelsen: Vi har været glade for samarbejdet og 
for at kunne leje lokalerne hos jer, og ---hvem 



ved? --- det er før sket, at vi vendte tilbage, med 
forespørgsel om, at genoptage lejeaftalen. 
Bruger ugen efter til at pakke det sidste sammen. 
 
- Skoleudvalg v/KK 
Den 8. maj afviklede OK Gorm Skole-OL 
orienteringsstævne i Gadbjerg. 312 elever fra syv 
5. klasser og ni 6. klasser repræsenterende ni 
skoler var tilmeldt. 286 deltog på dagen. 
Øster Nykirke Skole vandt 5. klasses konkurrence 
og Bredsten-Gadbjerg Skole 6. klasses 
konkurrence.  
Vores betaling er 5.000 kr + 10 kr. pr tilmeldt elev, 
det vil sige 8.120,- kr., heraf skal vi afholde 
udgifter til kort: 2.486,75. 
Begge klasser deltager i Skole OL finalen i 
orienteringsløb i Aarhus.  
De to klasser fra Øster Nykirke og Bredsten 
Gadbjerg har som forberedelse til finalestævnet 
været tilbudt deltagelse i vores tirsdagstræning, 
når det var i Jelling Skov. Der har været deltagelse 
fra Øster Nykirke. 
Åbningsceremonien og finalestævnerne starter i 
morgen den 17.6.  
KK er inviteret med til et VIP arrangement i 
forbindelse med åbningen. 
Det var en god oplevelse. 
 
Arrangementsudvalget V/Bente: 
Jellingløbet – succes med godt 900 deltagere. Skal 
have evalueringsmøde på tirsdag med 
funktionslederne. 
KK efterlyser en plan for oprydning af materialet. 
Gorm 3-dages – fin weekend med 22 deltagere i 
Nymindegab. Arbejder fortsat på at få flere nye 
medlemmer med på klubtur. 
 
Kort og skovudvalg v/Stig: 
Flemming har afsluttet kortegning i 1:7.500 over 
Vingstedområdet. Stig har tegnet centerområdet i 
1:2.500, der mangler kun det sidste layout. 
 
B&U: 
- Trænermøde, hvor struktur for de yngstes 
træning blev vendt. 
Trænersituationen for næste sæson blev vendt og 
der blev overvejet tiltag. 
Indbydelse til efterårsturen udsendes i den 
kommende weekend. 



Trekant-O afsluttet – igen i år en succes. 
 
Talent og Eliteudvalg: 
 Forespørgsel fra Helle:  
Har vi nogle ”bobler” som kan være med i TVO. 
13-årige, som kan løbe mellemsvær bane. 
Andreas, Ida og Anna og Nadja skal opfordres. 
Pernille spørger dem på tirsdag. Henrik Uhlemann 
er tiltrådt som træner. 5 træner i alt.  
Dejligt at Josefine er kommet i gang igen. 
 
SKI : intet. 
 
Rekrutteringsudvalg: 
I alt 11 nye voksen medlemmer og 13 børn. Alle 
har fået mentorer. 
”TAG EN VEN MED” dagen – svært at få overblik. 
Grethe vil holde et møde med KK i forhold til 
skolesamarbejde. 
 

4. Evaluering forårssæson samt plan efterår 2019 
v/Anette og Steen 
 
Evaluering forår: 
- Tirsdagstræning (herunder postindsamling, 
evaluering efter træning – O-Track) 
- Torsdagstræning 
- Trekant-O 
 
Efterår: 
- Træningsplan efterår 
- Natløb efterår (hvornår starter/slutter de?) 
- Indendørstræning 19/20 
- Klubmesterskaber 2019 
 
 

Evaluering: Udvalget har selv evalueret 
træningerne. Torsdagstræning er aflyst pga. 
manglende tilslutning. 
O-track er kommet lidt op og køre. Steen synes 
det er svært at nå med ud i skoven, når han skal 
hjælpe med O-track. Hvad kan være ideelt for 
evalueringen? De nye bruger mobilen. Udvalget 
laver en plan for hvem der står for evalueringen. 
Stig K. vil gerne hjælpe. 
Vil have mere fokus på de voksne begyndere til 
efteråret. 
Postindsamling fungerer fint. Skal først starte kl. 
19.30 med indsamlingen. 
Trekant O: 3 med fra Gorm. Deltagerne får et 
krus, hvis de at deltaget i et vist antal løb. Er sat 
op som ”rigtigt” løb, mht. START og MÅL. 
 
Indendørstræning til vinter: Tirsdag - 
Bredagerskolen, Gymnastiksal fra kl. 18-19.30 
 
Klubmesterskaber DAG den13.oktober i 
forbindelse med Løvfaldsløbet i Silkeborg 
Vesterskov. 
 

5. Klubtøj v/Pernille 
 
 

Gorm tøj – skal vi skifte leverandør eller fortætte 
med Trimtex. Der arbejdes videre med begge 
leverandører. Der ligger ikke nogen aftale med 
Trimtex. Snab har en aftale med Trimtex – 25 % 
rabat en gang om året. Pernille skal kontakte 



Trimtex.  
Forslag at børnene kun låner en T-shirt og evt. 
jakke. Bukser udlånes, kun i det omfang at vi har 
nogle liggende. 

7. Status Højgaard v/Bente 
 
 

 Status på divisionsmatch: (fra Jacob) 
- Alle funktionsledere og kontrollanter er fundet. 
- Vi har afholdt 1. funktionsledermøde, hvor 
tidsplan og manual blev gennemgået og rettet til 
(se vedhæftede).  
- Invitationen er lavet og offentliggjort på 
hjemmesiden, og der er linket via o-service.  
- Der har været bøvl med at få placeret 
stævnepladsen. Den er på plads nu og bliver i 
Husby - afhængig af høsttidspunkt enten samme 
sted som ved DM eller på modsat side af vejen.  
- Vi har valgt at lave 3 starter: en start tæt på 
stævnepladsen til bane 7 og 10, en start vest for 
Grejsdalsvej for de ældste og de yngste (som ikke 
løber bane 7 og 10), og en start øst for 
Grejsdalsvej for de længste baner. Vi overvejer at 
lade både bane 7 og 10 være put'n run for at gøre 
det mere fleksibelt for de der skal skygge. 
 
 

8. Nyt WOC2020 v/Pernille 
 
- Formandsmøde 3/6 
- Sprint weekend evaluering 
 

Susanne har skiftet job og kan ikke frikøbes det 
sidste halve år op til WOC2020. Derfor ansættes 
en operation manager til at hjælpe. En lønnet 
fuldtidsansat medarbejder. Der er sendt en 
ansøgning rundt internt i klubberne.  
 
Der laves et ”ryste sammen” arrangement for de 
arrangerende klubber 22/2 2020. Arrangementet 
bliver lavet, så vi kan lære hinanden bedre at 
kende. 
Der tales om ”afterparty” for klubberne i oktober 
2020 med løb og fælles ”klubfest”.  
 
Der kommer information ud til medlemmerne 
omkring: (i nyhedsbrev fra Styregruppen) 

- Hvilke funktioner/tider/festen 
- Præcision af dagene/opgaverne 
- At vi kan bruge alle der har ferie/en 

dag/alle dage/bestemt funktion/ikke 
bestemt funktion 

- At de kan tilmelde sig uden binding 
- Hvad det betyder at hjælpe 
- At der også kan bruges hjælp på 

træningssamlinger inden VM, hvis man 
ikke har mulighed for at hjælpe i selve VM 



ugen 
(Vi bør afvente med vores (GORMS) information 
indtil Nyhedsbrevet er kommet ud). (Se referat 
for forretningsudvalgsmøde). 
 
Kørselsregler ændres til: 

- 1,25 kr./km – samkørsel tilstræbes, hvor 
det er muligt 

- Afregnes kvartalsvis i 2019, månedligt i 
2020 

- Afregninger samles sammen i hver enkelt 
klub og sendes pt. til Susanne.  

 
Evaluering af træninger indtil nu: 

- Træningsuge i maj: stor succes men få 
løbere. Der forventes at komme mange 
flere efter WOC2019 

- Sprint weekend: Flot arrangeret, flot 
indsats af alle. Vi lærer en masse.  

 
Publikumsindtægter på træninger går til den klub 
der arrangerer. Eventuelle WOC øvelser sker på 
basis af en vurdering fra WOC – uden for budget.  
/PERNILLE 
KK: der er lavet film, som PR for Touren til 
WOC2020. Billeder fra Middelfart, som ikke er 
med i WOC 2020. Billeder fra Frederikshåb og fra 
Jelling højene. 
Claus: WOC2020 har haft besøg af SEA (senior 
event advisor) fra IOF. I næste uge kommer TV 
rundt for at se faciliteterne og stævnepladserne.  
I næste bulletin, som udkommer 1.juli, bliver 
stævnepladserne mm. offentliggjort. 
Økonomi: regionen Syd har fået en ansøgning fra 
WOC 2020 – spændende om den bliver godkendt. 
 

9. TEMA: Rekruttering af trænere/hjælpere mm.  
 
Rekruttering af medlemmer til: 

- Træner/hjælpetræner 
- Funktionsledere 
- Andet 

 
Skovkontakt (afløser for Bent).  
 

Store udfordringer, Asta stopper som træner efter 
denne sæson. Kun Steen, Anette og Pernille 
tilbage. 
Ideér fra gruppearbejde: få en gruppe som kan 
hjælpe en gang i mellem. Planlægge 
forårssæsonen med navne på. Finde nogle som 
kan overtage opvarmningen for børnene.  
Klæde hjælperne på med kurser, links til øvelser. 
Banelægningen er centraliseret omkring nogle 
enkelte personer – de samme personer som laver 
træningen. Mulighed at aflaste trænerne. En 
betroet opgave. Trænerne kunne være 
banekontrollanter, vejledere i forhold til 



træningen.  
Før sæsonstart kunne man lave et lille kursus i 
banelægning.  
De nye hjælpertrænerkursus er et dagskursus – 
finde flere som kunne tage af sted sammen.  
Pas på ikke at skræmme de nye væk – Gorm 
kvalitet. 
Træner guide for nye. Hvad indebærer det at være 
træner.  
Temaaften. Hvordan hjælper man i klubben. 
De unge som kommer hjem fra efterskole, har 
kompetencer som klubben kan bruge. 
Finde nogle forældre, som vil hjælpe. 
Minikurser: Steen og Pernille laver det i efteråret. 
Meldes ud om søndagen med træningsplanen for 
ugen. 
Bent (skovkontakt) Der er noget arbejde i det?  
Bent vil gerne at den ”nye” kommer rundt og 
hilser på alle skov ejere.  Det skal være en person 
som gerne vil ud og snakke med skovejerne – det 
skal også være en som har kendskab til O-løb. 
 

10. Eventuelt 
 
 

Næste møde er 9/9 2019 
Kalenderen på hjemmesiden, Ole lægger det hele 
ind. Husk at meddele, hvis der sker ændringer i 
forhold til træningsplanen. 
Sig også til Ole, hvis der mangles noget på 
hjemmesiden på mobilen, så vil han gerne tilføje 
det. 

 


