
BESTYRELSESMØDE: NR. 3 2019, GORM 

TID:  Mandag den 9. september kl. 19.00 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

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

REFERENT: INGER 

AFBUD:  

FORPLEJNING: OLE 

 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

DAGSORDEN 
 

Referat 

1. Opfølgning sidste bestyrelsesmøde – 
godkendelse af referat.  
 

Intet at bemærke. 
 
 

2. Nyt fra formanden v/Pernille 
 
- VM 2020 Formandsmøde + workshop 
 
- Div. Match 22/9 (vi skal have alle med til Vejle) 
 
- Klubfest 8/11 
  Hvem vil står for underholdning?  
 
- Klubledermøde 28/10  
  Hvem deltager sammen med Pernille? 
 
- Forår/sommer 2020: 
  Vi får brug for mange ressourcer.  
   
  Sidste weekend i Maj:  
  Festival + Testløb VM (samme weekend) 
   
  Juni:  
  Jellingløbet + Gorm 3-dages + Hærvejsløbet  
 
  Juli:  
  VM 6-11. juli  
   
Vigtigt at melde ud til medlemmerne, så det ikke 
kommer som en overraskelse.  
 

WOC2020: 
- Ny bestillingsrunde af WOC2020 
promoveringstøj. Deadline 16/9.  
- Der sendes i næste uge en mail rundt, hvor 
man kan tilmelde sig mere konkrete opgaver 
som hjælper til VM. Og dermed tilkendegive, 
at man kan hjælpe i VM ugen 2020. Alle 
hjælpere får tøj.  
 
Divisionsmatch: 
- Vil i hjælpe med at tage fat i medlemmerne, 
så vi får så mange som muligt med til 
Munkebjerg 22/9. Lige nu er vi 31 tilmeldte. 
Sidste gang var vi 59 med.  
 
Klubfest: 
Kollerup skole er igen bestilt til klubfest. 
Pernille spørger Bodil i forhold til mad.  
Bodil vil godt stå for maden. Jørgen har 
booket lokaler. Bente prøvet at finde nogen 
der kan stå for underholdning.  
 
Klubledermøde d. 28.10: Pernille og Ole 
deltager. 
 
Vi skal være gode til at forberede 
medlemmerne på de mange opgaver, der 



bliver til forår og sommer 2020. 
 

3. Nyt fra kasserer v/Ole 
 
 

JFS: hver afdeling bør ved deres 
generalforsamling vælge en eller to revisorer 
til at gennemgå regnskaberne.  
 
I Gorm står Ole og Bent for regnskabet. Som 
noget nyt (jf. de nye retningslinjer for kontrol 
af regnskab i JFS), gennemgår Ole hver 
måned bilagsmappen, som han får fra Bent.  
 

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 (Pernille) 
 

Træningsudvalg:  
Kurvetræning på Sletten kun for medlemmer i OK 
Gorm. Der bliver lavet en vintertræningsplan – 
også mht. gymnastikken. 
 
Kort- og skovudvalg:  
Intet nyt - Vingsted-kortet er færdigt. 
 
PR-kommunikation: Intet nyt 
 
Klubhusudvalg:  
Skovagerskolen var ude med udgangen af uge 27. 
Her i sommer er der blevet gjort rent, repareret, 
malet på stuehusloftet + begge trappeopgange. 
Loftet på stuehuset står nu tomt, men er lejet ud 
til Gitte Lykkebo Nielsen hver torsdag. Startede 
den 15/8 og løber frem til 28/11, minus 17/10 
(skolernes efterårsferie) fra 17.30 og 4 timer frem, 
i alt 15 gange. 
Der er lavet en aftale om leje på 400 kr./gang = 
6000 kr. for hele perioden. 
Pt. er loftet over madpakkerummet beboet af VM-
korttegner Gediminas. I denne omgang er det et 
ophold på 3 uger. OK Snab og WOC betaler lejen. 
 
Skoleudvalg:  
KK har haft møde med Grethe Buch 
(rekrutteringsudvalg) omkring opfølgning på 
vores kontakter til skolerne i forbindelse med Find 
vej i skolen og Skole OL-stævner. 
Vi har talt om at henvende os til Bredagerskolen 
og Bredsten omkring et introforløb på skolerne i 
foråret.  
Det bør finde sted tidligt på foråret i forhold til de 
rekrutteringsarrangementer klubben laver. 
KK har sendt henvendelse. 
 



Kollerup Skole ved idrætslærer Daniel Villà 
Henriksen har henvendt sig om vi kunne hjælpe 
med noget o-løb. Selv om de ved inspektøren har 
afslået 2 gange at komme med i Find vej i Skolen 
bør vi nok tilbyde en eller anden for samarbejde 
(hjælp). 
 
Skole OL 2020. 
Har fået henvendelse fra DOF om vi igen vil være 
med til at arrangere et Skole OL O-løbsstævne. 
Det mener jeg vi skal gøre. Samme model som 
sidste år og jeg mener også det fortsat skal være i 
Gadbjerg. Stedet er velegnet. 
Vi skal give tilsagn senest den 15. okt. 
Stævnet skal være afviklet senest den 25. maj (i år 
var det den 8. maj). Det er for 5. og 6. klasser.  
Finalestævne for de to vinderklasser igen i Århus i 
2020 den 16.-19. juni. 
Økonomi. Som sidste år: 5.000 for afholdelse af 
stævne + 10 kr. pr. deltagende elev. 
Hvis vi har noget ikke nærmere defineret 
skolesamarbejde giver det + 5.000 kr. Det vil f.eks. 
kunne være et initiativ i forhold til Kollerup eller 
det kan være det initiativ der er foreslået 
Bredagerskolen og Bredsten-Gadbjerg Skole. 
KK vil godt stå for det til næste år og vil spørge de 
hjælpere, der har hjulpet tidligere. 
 
Revidering af skolekort: 
Bredagerskolen:  
Her før ferien fik jeg en mail fra Kim Jørgensen, 
lærer Bredagerskolen, om manglende postskilte. 
Jeg har været rundt at kigge, og det er tæt på at 
1/3 skal skiftes – hærværk, nybyggeri. 
Nu er byggeriet af Skovagerskolen færdig, så det 
trænger til en opdatering. 
Der er også flere andre steder, hvor små 
revideringer er nødvendige. 
Egtved Skole: 
Her har man fået ny svømmehal. Byggeriet færdig 
i oktober. 
 
Find vej i Vingsted. Projektet er nu afsluttet og 
afregnet. 19.390 kr 
Vingstedcentret har fået 2 kort, 32 skilte, 18 pæle. 
Se: http://okgorm.dk/find-vej-i-vingsted/ 
 
 
 

http://okgorm.dk/find-vej-i-vingsted/


Arrangementsudvalget:  
Har haft møde i forrige uge. Jacob Bang er ved at 
indsamle evaluering for Højgaard, samt sørge for 
at løbsmanualen bliver a jour ført.  
Klubmesterskab DAG bliver den 13. oktober i 
forbindelse med Løvfaldsløbet. 
Vi forsøger at få SNAB til at arrangerer et natløb, 
hvor vi kan afholde klubmesterskab NAT inden 
klubfesten. 
Klubture 2020:  
Påskeløb den 9.-11.april på Rømø. Vi har lejet 4 
lejligheder til 6 personer på Dancenter. 
Gorm 3-dages den 12.-14.juni med overnatning 
på Vedersø Camping og løb i Husby. 
Tur til Tjekkiet i uge 42 næste år. Det koster ca. 
50.000 kr. at leje en bus for hele ugen. Derudover 
kommer udgifter til overnatning og forplejning.  
Er det noget vi skal arbejde videre med? 
Er der mon mulighed for at leje flere mindre 
busser? Arrangementsudvalget undersøger. 
Evaluering Højgaard: Stævnet giver næsten intet 
overskud. Skal løbsafgifterne hæves? Fælles regler 
i Sydkredsen hvis muligt. Pernille tager det med på 
klubledermødet i november. Rekruttering af 
hjælpere skal ske i god tid inden 
arrangementerne. 
 
B&U: 
Turen til Norge i uge 42 er i den fase, hvor de 
sidste tilmeldinger skal hentes ind og videre 
planlægning skal i gang. Skal der åbnes op for 
flere løbere? Ungsenior – voksne? 
Turen er beregnet for ungdomsløbere og 
ungseniorer i første omgang - måske nogle 
enkelte flere voksne hjælpere,  
 
Da Asta har meldt at hun stopper som træner 
efter denne sæson, er jagten gået ind efter en 
afløser. Pt. er flere kontaktet og der er kommet 
positive tilbagemeldinger.   
Flere vil godt hjælpe enkelte gange. 
 
Talent og Eliteudvalg:  
Claus har faktisk ikke tid til at gå ordentligt ind i 
arbejdet med TVO, TC osv. pt. pga. WOC2020 mm. 
Men behovet i klubben er heller ikke så stort lige 
nu. Så udvalget kører videre på lavt blus indtil VM 
er færdigt til sommer.  
 



Skiudvalg:  
Ole vil snarest indkalde til et møde i skiafdelingen 
for at drøfte afdelingens situation. 
 

5. Bestyrelsens sammensætning 2020  
 
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 
 
- Skoleudvalg (ad hoc?) Står ikke i vedtægterne.  
 
Modtager alle genvalg?   
 
- Vi mangler formænd for skiudvalg og 
rekrutteringsudvalg. Skal vi ændre i strukturen og 
lave flere adhoc udvalg 2020?  
Oplæg fra Pernille.  
 

Ove modtager ikke genvalg.  
KK modtager ikke genvalg. 
 
Vigtigt for kort- og skovudvalget at finde en 
person, der vil stå for skovkontakterne som 
afløser for Bent. Stig arbejder videre med det.  
 
Grethe vil godt varetage nogle opgaver, men 
vil ikke være formand for 
rekrutteringsudvalget. Udvalget kan måske 
være et ad-hoc udvalg. Steen vil godt være 
bindeled mellem rekrutteringsudvalg og 
bestyrelse. Formanden kan pt. være vakant.  
 
KK har endnu ikke snakket med andre fra 
kommunikations- og PR-udvalget, der kan 
overtage denne post. KK vil prøve at holde et 
møde med udvalget og se, om der er en 
afløser der.  
 
Skoleudvalg: Er et ad-hoc udvalg. 
Talent- og eliteudvalg.: Lavt aktivitetsniveau i 
foråret. Claus er presset i tid pga. WOC 2020. 
 

6. Nyt Reglement 2020 
 
Sendt rundt på mail. Er der forslag til ændringer? 

 
 

 
Ole: Mulighed for at blande klasserne på den 
enkelte bane, så de ikke nødvendigvis starter i 
rækkefølge i klasserne. Ole laver udkast til 
forslag til ændring af reglement og sender til 
Pernille.  
 

7. Næste møde 
 - Aftale næste møde i forretningsudvalget 
 

Næste bestyrelsesmøde 18/11 2019. 
Møde i forretningsudvalget bliver d. 22.10. kl. 
19.30.  

8. Evt. 
 

Træning i Bredsten d.1.10: KK spørger, om vi 
kan låne omklædningsrum og kantine. 
Forplejning næste gang: Ole! 
Klubmesterskaber i sprint? En god ide – 
arrangementsudvalget arbejder videre med 
det. 
 



Forslag om at lave en plakat/ramme med 
navne på klubmestre der kan hænge i 
klubhuset. 

 


