
 BESTYRELSESMØDE: NR. 4 2019, GORM 

TID:  Mandag den 18.november kl. 19.00 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

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

REFERENT: INGER 

AFBUD: Claus 

FORPLEJNING: OLE  
 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

Referat fra aftenens møde står med blå skrift.  

DAGSORDEN 
 

Referat 

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde nr. 3 
2019 og sidste forretningsudvalgsmøde.  
 

Godkendt 
 

2. Nyt fra formanden v/Pernille 
 
- VM 2020 Formandsmøde 28/10 
- Klubledermøde 28/10  
- JFS bestyrelsesmøde 13/11 
 

Klubledermøde:  
Referat samt udkast til ”Plan 2025” 
(rundsendt på mail).  
 
Referat fra formandsmøderne kommer ikke 
rundt på mail, da der kan være fortrolige 
informationer i referaterne.   
 
Formandsmøde:  
Vi skal bruge medlemmer til vores opgave 
med oprydning i byen samt opsætning af 
scene til Musikfestivallen. Samme weekend er 
der i WOC2020 regi testløb i Esbjerg. Vi skal 
bruge hjælpere til begge dele, hvilket også 
burde kunne lade sig gøre.  
 
JFS bestyrelsesmøde: Snak om indstilling til 
Frivilligprisen, som der arbejdes videre med. 
Forsikringer og sponsoraftaler.  
En ide fra bestyrelsen i OK Gorm: Et 
bestyrelsesmøde for JFS afholdes på AG for at 
vise vores flotte rammer frem.  
 

3. Nyt fra kasserer v/Ole 
 

Ingen kommentarer 



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

Træningsudvalget: Kun 2 i udvalget efter jul – 
Asta holder og Anna Grethe skal ud at rejse. 
De ugentlige mails, der blev sendt ud til 
medlemmerne, var rigtig gode – kan vi også 
sende dem ud i vinterperioden. Anette 
arbejder videre med dette.  
 
PR & Kommunikation: 
Den 12. nov. var der møde i udvalget! 
KK tager ikke mod genvalg på 
generalforsamlingen. Kun formanden skal 
vælges her. Efterfølger blev drøftet. Der er 
ikke kandidater i det nuværende udvalg. 
Det nuværende udvalg opfatter, at den 
nuværende struktur og opgavebeskrivelse af 
OK. 
KK har lovet at spørge de forskellige emner, 
der blev bragt på bane. Enighed om på 
mødet, at prøve at gå til medlemmer, som i 
forvejen ikke er dybt engageret på et eller 
andet område. Der vil blive rettet henvendelse 
til alle de nye, der har vist pænt 
aktivitetsniveau igennem året. 
Spørgsmål til bestyrelsen: Er det nødvendigt, 
oplagt, naturligt at PR & Kommunikations-
udvalget skal have generalforsamlingsvalgt 
formandsplads i bestyrelsen?  
Kunne PR & Kommunikationsudvalget ikke 
være et Særligt udvalg (j.fr. vedtægterne) på 
linje med Klubhusudvalget? 
Spørgsmålet om det er nødvendigt med en 
formand for udvalget, som skal deltage i 
bestyrelsesmøderne, blev diskuteret. 
Har vi brug for, at alle udvalg skal have en 
plads i bestyrelsen? Hvilke udvalg er vigtige 
og hvornår? 
På januarmødet tages dette punkt op igen. 
KK arbejder videre med at finde en afløser i 
PR – og Kommunikationsudvalget. 
 
Klubhusudvalget: 
Der har været møde den 4. nov. 
Efterårsrengøringsdag er planlagt til lørdag 
den 7. december. Sædvanlige gøremål 



Medlemmer kan melde sig på Gorm Event. 
Opfordring udsendt via facebook. 
 
Skovagerskolen har ikke henvendt sig, men vi 
har fået en ny ”fast kunde”, Gitte Lykkebo 
Nielsen, der bruger stuehusloftet hver torsdag 
fra 17.30 – 21.30 til to yogahold. 
Hun fortsætter efter jul og har spurgt til 
muligheden for også at have hold onsdag 
aften. Det har hun fået ja til. Hun vender 
tilbage. 
Vi har fået en henvendelse fra WOC2020 om 
der i VM-ugen kan afvikles ungdoms-clinic på 
Abrahamsens Gård. DOF har sagt god for 
stedet til formålet. Det vil dreje sig om op til 
20 unge og 2 ledere. Der er lavet aftale med 
Gormshallen at vi låner 20 madrasser her. 
En lejepris for denne uge er aftalt: 12.100 Kr. 
der omfatter brug af lokaler, det udstyr vi har 
og inkl. madrasser. 
Hvad der måtte komme af ønsker derudover 
vil blive i tillæg. 
Poul har sørget for lys ved brandtrappen op til 
loftet over omklædningsrummene. Tænder 
ved føler. 
Til generalforsamling i 2020 er Jens Kr. og KK 
på valg til klubhusudvalget. Begge modtager 
genvalg. 
Forespørgsel til bestyrelsen: Kan der bevilges 
en ny støvsuger til AG, da den gamle er ved at 
være slidt? Ja! 
 
Skoleudvalget. 
Skolekort over Bredagerskolen er blevet 
revideret. 40 nye postskilte med nye 
bogstavkoder opsat. Stor tilfredshed. 
Kollerup Skole ved lærer Daniel  Villá har lånt 
skærme og postenheder og fået kort over 
Kollerup Skole, version maj 2011 til et 
orienteringsforløb i nov. 
OK Gorm ved 6 pensionister bistod den 28. 
okt. Naturstyrelsen med afvikling af en 3 
timers orienteringssession i Gyttegård for tre 
7. klasser fra Billund Skole. Stor ros til klubben 
og eleverne havde en god dag på heden, selv 



pigen i de højhælede støvletter. 
Egtved Skole. Skolekortet skal revideres 
grundet byggeri af ny svømmehal. Ønske at 
det sker, så det kan være klar til foråret. 
Kan det aftales med Kort – og Skovudvalget 
så vil KK skrive til skolerne og sørge for, at der 
bliver afholdt et kursus for lærere? Ja, helt i 
orden. 
  
Kort- og skovudvalg:  
Referat er udsendt på mail. 
 
B&UU: 
Efterårsturen blev afviklet med 6 
ungdomsløbere. Lidt i underkanten for en tur 
til Norge. En lidt dramatisk tur for en enkelt 
leder, men de unge løbere hyggede sig og de 
restende ledere ydede en stor indsats. 
Det er opfordret til deltagelse i U- kurser. 
Asta stopper som træner og  
eftersøgningen af hjælpetrænere har båret 
frugt, 5 løbere har tilbud at være 
hjælpetrænere på skift.  
B&U er indkaldt til møde i forbindelse med 
det kommende TDU-projekt. PB og SH 
deltager. 
Det årlige trænermøde afholdes i en rengjort 
AG den 7. dec. Kommende hjælpertrænere 
mm er inviteret.  
Evt. påskønnelse af Asta i trænerregi bør ske i 
udvalget. 
 
Arrangementsudvalg: 
Har afholdt klubmesterskaber DAG og NAT 
med succes. Især NAT, hvor der var langt flere 
deltagere end tidligere år. ( ca. 25 deltagere)  
Jellingløbet skal søge kulturpuljen i Vejle 
kommune. Vi tænker at søge tilskud til 
skærme, hvor løberne kan se resultaterne. 
Disse skærme vil klubben jo kunne få glæde 
af, til alle løbsarrangementer. 
Skærme kan lånes – og måske får vi nogle fra 
WOC 2020. Det kræver også et telt, stativ og 
flere skærme. Der mangler også skilte, der 
passer og ser ordentlige ud. Vi mangler også 



et stort startur – måske skal der søges herom.  
Tablets er også gode at have. 
 
Rekrutteringsudvalg: 
Se udsendt referat. 
Rekrutteringsarrangementer i februar/marts 
måned (som sidste år) og ” tag en ven med 
”arr. for medlemmerne.  
Kontakt med beboerne på Asylcentret ift. at få 
dem med til orienteringsløb. Evt. sprint i området.  
 
Skiudvalget: Ole: 
Der kommer snart noget ud om turen til Svarstad. 
 

5. Generalforsamling onsdag d. 19.2.2010 
 
På valg til GF 2020 er: 
- Formand: Pernille Buch 
- Børne- og ungdomsudvalg: Steen Holmegaard 
- Kort- og Skovudvalg: Stig Knudsen 
- Rekrutteringsudvalg: Ove Hvam  
- Kommunikations- og PR udvalg: KKT 
 
Annoncering avis, hjemmeside og Facebook 
 

Pernille modtager genvalg. 
Steen modtager genvalg. 
 
Stig Knudsen? Er vi kommet videre her?  
Stig vil godt stille op til genvalg.  
Niels G. Hansen tænker og melder tilbage 
vedr. skovkontakt. Hvis jobbet skal deles 
mellem flere medlemmer, så  bør der være en 
bestemt person til et bestemt område. Så det 
er de samme man har kontakt til.  
 
Ove modtager ikke genvalg.  
 
KK laver noget til hjemmesiden om 
generalforsamlingen. Pernille ligger på 
Facebook og sørger for avisen via JFS. 
KK modtager ikke genvalg. Er der emner til 
formand? Se under nyt fra udvalget: PR & 
Kommunikationsudvalget. 
Til generalforsamling i 2020 er Jens Kr. og KK 
på valg til klubhusudvalget. Begge modtager 
genvalg 
Der laves en fælles udmelding til klubbens 
medlemmer ift. hvilke udvalg der mangler 
personer til.  
 

6. Divisionsmatch efterår 2020 
 
- Kan vi evt. tilbyde en div. match i september 
måned? Det kniber med udbuddet af løb i 
Sydkredsen, da Sydkredsen har DMér og 
Påskeløb samt VM i 2020.  

Kan vi tilbyde et løb/ en 2.div. match i sept. 
2020? (d.20.9.) 
Jelling eller Gødding? 
Jelling er ikke god om efteråret pga. 
brombær, og Gødding-kortet skal revideres. 
Men det vil være lettest i Jelling.  



 Men vil vi byde ind? 
Stig vender det med sit udvalg, før vi 
bestemmer os. 

7. Påskeløb 2022 (sammen med SNAB) 
 
- Valg af skove 
- Valg af stævneledere 
 
Jeg har fået en mail fra Flemming Jørgensen, 
Snab. Sender den videre til jer. Læs den igennem, 
så tager vi en snak omkring mulighederne.  
 

Det vigtigste er, at få skovene på plads. 
Resten tænker jeg, kan vente til efter VM. 
Men vi kan godt begynde at tænkte på, hvem 
der kan side i stævneledelsen fra Gorm.   
Forslag fra arr.udvalget:  Ole, Claus eller 
Jacob. 
Skove: Vi tænker 2 etaper i Frederikshåb. Den 
er brugt til WOC pub. løb, men her er man på 
et begrænset området grundet årstiden. Så i 
Påsken kan vi være alle steder.   
Vores forslag: Munkebjerg og Frederikshåb (2 
gange)  
 

8. Klubtøj  
 
- Tilbud fra Noname (rundsendt på mail) 
- Trimtex (det kender vi) tilbud -15 % 
- Andet? Bryzos?  

Pernille er i dialog med Noname ift. priser og 
prøver (de vil gerne sende noget prøvetøj til 
os, så vi kan se, hvordan det ser ud). 
Fornuftige priser – vi kan få nogle prøver 
tilsendt fra Noname 
Er der andre forslag?  Ole foreslår Sign. 
Folk ønsker god kvalitet. 
 

9. Næste bestyrelsesmøde samt 
forretningsudvalgsmøde 

Bestyrelsesmøde 15. januar 2020 
Forretningsudvalgsmøde 7. januar 2020 
 

10. Evt. 
 
 

Elite Vejle har udsendt invitation til Specielt 
arrangement onsdag den 4. dec 17.00-18.00. 
Gratis inkl. let forplejning. Det kunne være en 
lejlighed for os at vise os frem i WOC-tøj. 
Indbydelse er rundsendt til bestyrelse 
Pernille vil gerne deltage – KK tager imod 
tilmelding og melder folk til. 
Har fået en forespørgsel om referat af 
bestyrelsesmøder på hjemmesiden? KK ligger 
referater på hjemmesiden.  
Juleafslutning den 11.december. Skal vi starte 
kl. 18.30 af hensyn til børnefamilierne? 
Ja, det er fint nok. 
Bodil N vil gerne stå for forplejning. 
Skal vi ”invitere” klubmestrene og hylde dem 
der ikke var med til klubfesten? Ikke direkte 
invitere, men høre børnene, om de ikke kan 
komme den aften. 



Bente laver en indbydelse. 
 
Bestyrelsesreferater lægges på hjemmesiden 
af KK, efter de har været rundsendt til og 
godkendt af bestyrelsen. 
FU-referater lægges ikke på hjemmesiden, 
men sendes ud til bestyrelsesmedlemmer og 
lægges på Dropbox. 
Der er kommet nye regler vedr. visning af 
fotos – brug sund fornuft. 
Fin klubfest! Gode tilbagemeldinger. 
Efterårsferien 2020 – Tilkendegivelser på 
Gorm Events senest d.1.12. Anette minder 
folk om dette i uge mailen.  
 
Der bliver afholdt et nytårsløb d.31.12.kl. 10 
Hausgårdarrangement  d- 25.1.2020 – der 
kræves flere folk – ca. 20 fra OK Gorm. Vi får 
også lidt mere for vores arbejde. Ole vil godt 
stå for det, og bestyrelsen tror på, det kan 
lade sig gør,e at finde hjælpere til det. 
Postindsamling til natløb – se hvem, der har 
tilmeldt sig og vælge nogen. Tænke på det til 
næste år. 
Tak til Ole for god forplejning! 
 

 


