
BESTYRELSESMØDE: NR. 1 2020, GORM – MED SPISNING kl. 18 

TID:  MANDAG DEN 9. MARTS 2020 KL. 18-22 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

DELTAGERE: OLE, BENTE, STEEN, ANETTE, CLAUS, KK (DELTAGER DELVIST) OG PERNILLE 

REFERENT: INGER 

AFBUD: STIG (SYG) 

FORPLEJNING: BODIL 

 

DAGSORDEN 
VI STARTER MED SPISNING KL. 18 

Referat 

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 2020 
    
   - Datoer for bestyrelsesmøder 2020 
     Forslag: 14/5 2020, 14/9 2020, 16/11 2020 & 
     18/1 2021.  
  
   - Generalforsamling 2021 (forslag 24/2 2021) 
   - 1. bestyrelsesmøde 2021 (forslag 15/3 2021) 
  

Sammensætning af udvalg: 
Arrangementsudvalg: 
Bente(formand), Anette, Dorthe, Inger og 
Poul Erik. 
 
B&U: Steen (formand), Anette, (der arbejdes 
på at få en forældrerep.)  
 
PR & Kommuknikationsudvalg: 
Intet nyt i forhold til 
generalforsamlingsstatus. 
De kræfter, der har været med hidtil søger 
ved andres hjælp at få det til at køre. 
 
Klubhusudvalg: 
KK (formand), Erik og Jens Kristian 
 
Skoleudvalg. 
KK har fortsat stafetten bistået af Inger og 
Kirsten og andre gode folk. 
 
Talent og Elite: 
Claus, KK, Steen, Pernille 
 
Træningsudvalg: 
Anette og Steen og Anna Grethe (pt udrejst). 
 
Kort og Skovudvalg: 
Stig (formand), Søren, Jacob og Flemming. 
 
Ski:  
Ole, Bjarke, Peter Føns, Søren, Bent og Ib. 



 
Rekruttering: Grethe, Asta og Steen 
 
Forretningsudvalg 2020: Pernille, Ole, Stig og 
Bente.  
Bente fortsætter i forretningsudvalget i 2020. 
I hvert fald frem til efter VM. Hun var også en 
del af udvalget i 2019.  
 

2. Vigtige datoer 2020 v/Pernille 
 
   - Divisionsmatch 5. april   
   - Påskeløb 9.-11. april (klubtur)   
   - Læringslørdag 25/4 Boller  
   - Skole OL Orienteringsløb 6/5 
   - Jellingløbet 10/6 
   - Klubtur (Gorm 3-dages) 12-14. juni 
   - Hærvejsløbet 27/6 
   - WOC2020 6. – 11. juli 
   - Div. Match 20. september 
   - Uge 42 tur til Tjekkiet 
   - Klubfest 13/11 (forslag) 
   - Juleafslutning: onsdag 16/12  
   - Nytårsløb 31/12 
 

Alle datoer godkendt. 

3. Opfølgning møder siden sidst v/Pernille 
  
   - Opfølgning Generalforsamling 19/2 2020 
   - Klubledermøde 3/2 2020 
   - Bestyrelsesmøde JFS 21/1 
   - Repræsentantskabsmøde 7/3 2020 
   - Nyt VM 2020  
   - Påskeløb 2022 
 

GF: Tokes indslag var rigtig godt.   
Præsentation af samlet beretning på 
PowerPoint fint. 
 
Klubledermøde: Se udsendt referat. Vi fik 
tildelt 2. divisionsmatch 20. september 2020. 
Ingen andre bød ind med noget.  
Debat omkring udfordringerne efter fyring af 
tidligere sportschef.  
 
Bestyrelsesmøde JFS:  
Referat sendes ud på mail til bestyrelsen efter 
11/3.  
 
WOC2020: 
Forslag til hjælpere til ceremonier: Rikke, 
Nanna, Joakim, Nikolaj og Christina. Pernille 
kontakter de forslåede og koordinere med 
Helle Schou.  
 



Alle WOC2020 klubber får penge fra 
kommuner på bagkant af VM til 2 Find-Vej i 
projekter. Kunne laves i Grindsted/Billund?  
 
Clinic WOC2020 ugen:  
Hjælp til forplejning på AG – KK hører om vi 
kan hente hjælp fra Gormshallen (Anette). 
 
Påskeløb 2022: Stævneleder: Jacob Bang har 
sagt ja. Ole overvejer.   
Stig og Pernille kontakter Flemming for 
opfølgning på tingene.  
 

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/Steen 
   - Talent- og Eliteudvalg v/Claus 
   - Ski v/Ole    
   - Kommunikation & PR udvalg v/KK 
   - Klubhus v/KK 
   - Skoleudvalg v/KK 
    

Arrangementsudvalg:  
Forslag til budget for turen til Tjekkiet fra den 
10.-16.oktober. 

Overnatning med halvpension: 30 Euro i 6 
dage og 30 personer = 41.040 kr. 

Transport: 2500 km a 1,25 kr. x 8 biler = 
25.000 kr. 

Udgifter i alt: 66.040 kr. 

Klubbens tilskud: 45.000 kr. Egen betaling 30 
x 700 kr. = 21.000 kr. I alt: 66.000 kr. 
 
Egenbetaling fastlagt til: 
Børn: til og med 14 år. 600 kr.  
Alle andre 800 kr.  

Skal der ikke flere med til Påskeløb? Pernille 
skriver på Facebook.  

B&UU: 
SH & PB holdt møde vedr. DOF´s TBU-projekt 
og der blev planlagt Workshop den 8. marts.  
Workshoppen var åben for alle, men kun få 
mødte op. Tue Lassen lavede oplæg og 
styrede slagets gang. Der blev aftalt 4 
fokuspunkter: 
- Aktiviteter hele året 
- Ungdomsløbere som hjælpetrænere 
- Minitræning 
- Formidling 



Der arbejdes videre med emnerne, nogle er så 
småt i gang, andre skal der hjælp til – Tue 
Lassen vil forsat være vores kontakt til TBU. 

Der arbejdes pt på at planlægge 
hjælpetrænernes færden mht. forårsplanen.  

Rekrutteringsudvalg:  
Asylcenter: Arrangement 8/2: introduktion til 
orientering + oplæg + lille bane i nærområde.  
Fremmødte 
Familie- og motionsorientering: status på de 
første 3 søndage: 1 familie bestående af mor 
og to børn på 4 og 7 år er mødt frem 2 gange. 
Steen har været i kontakt med asylcentret før 
hver søndag, har tilbudt at hente 
interesserede på asylcentret – og har fulgt op 
efter hver søndag. 
Familien der er kommet, har selv taget 
initiativ til at komme – kommer fra Sandvad. 
Konklusion: vi har gjort hvad vi kunne for at 
hjælpe denne gruppe interesserede i gang, vi 
håber på at den lille familie, der er kommet, 
kan påvirke og hjælpe andre til at komme 
med.  

Familie- og motionsorientering: (inklusivt 
asylcenter) 
3 søndag har været afholdt – alle tre med 
dårligt vejr, dog tørvejr sidste søndag. 
23/2: i alt 14 deltagere, 4 familier, 2 
motionsløbere 
1/3: 1 alt 12 deltagere, 2 familier, 1 
motionsløbere, 2 børn tag en ven med 
8/3: i alt 14 deltagere, 5 familier, 1 
motionsløber, 1 barn tag en ven med. 

I alt har der været 8 forskellige familier – 
antal: 22, heraf 9 voksne, 13 børn i alderen 
fra 2-11 (4 under 5 år)  
2 motionsløbere, hvoraf den ene har været 
der en gang og den anden er kommet hver 
gang. 
Tag en ven med: 3 børn (alle har været med 
en enkelt gang) 



Flere har udtrykt, at de glæder sig at komme i 
skoven. 
Konceptet har fungeret godt, der har været 
passende antal instruktører (3 hver gang).  

Der har været information om 
arrangementerne løbende på facebook.  

Egne medlemmer: der har alle tre søndage 
været omkring 10 -12 af klubben medlemmer, 
der har taget mod tilbuddet. 

Klubhusudvalg: 
Fortsat Yoga hver torsdag. 
Gediminas igen flyttet ind torsdag den 5. 
marts. Bliver der sikkert frem til VM. 
 
Skoleorientering. 
KK afvikler et 6 lektioners idrætslærerkursus 
for Ødsted og Egtved skoler torsdag den 19.3. 
Skole-OL stævnet den 6. maj i Gadbjerg. 
Foreløbig tilmeldt: 150 elever, tre 5. klasser 
og fem 6. klasser. 
Tilmeldingsfristen var 1. marts. Tilmelding 
sker via Skole-Ol online system. 
Systemet er nu lukket. Jeg bliver nød til at 
skrive ud til de skoler, der plejer at være med 
og som ikke pt. er tilmeldt, f.eks 
Bredagerskolen!! 
 
PR & Kommuknikationsudvalg: 
Synliggørelse af fremtidige aktiviteter: 
På mødet i går med Tue, var der et par af 
deltagerne, der besværede sig over, at det 
ikke var til at se hvad der sker fremadrettet. 
Der blev henvist til andre hjemmesider som 
var meget bedre. 
Jeg mener IKKE vi skal have ny hjemmeside 
eller mere smarte features. 
Træningsplanen ligger tilgængelig efter et 
klik. 
Vi har en aktuelt knap, som kan bruges til 
opråb om absolut aktuelle aktiviteter. 
Vi har en Kalender, der også er adgang til 
efter et klik. DEN ER TOM. 



Jeg mener bestemt vi kan imødekomme de to 
der besværede sig ved at kalenderen bruges 
meget mere aktivt til synliggørelse af de 
kommende aktiviteter. 
Alle udvalg kan/bør bidrage. 
 
Træningsudvalg: 
Onsdag 26/8 træning med Snab i Højgaard 
om onsdagen (ingen træning om tirsdagen i 
denne uge). 
 
Træningsplan: 
Ole retter hjemmesiden ift. den mobile 
adgang til hjemmesiden.  
 
Talent og Eliteudvalg: 
 Ikke noget nyt.  
 
Kasserer:  
Ikke noget nyt.  
 
Ski:  
Har været på tur med afvekslende udbytte 
grundet ski-vejret.  
 

5. Træningsopstart v/Anette + KK 
 
- Hjemmeside, aviser, Facebook 
  Er der styr på det?  
 
 

Der er lagt omtale på hjemmesiden 
(venteposition). 
Annonce og læsestof til Jelling Ugeavis er klar. 
Bliver sendt til avisen i denne uge til 
indrykning i næste uge. 
 
Facebook: PB ligger på når det er klar på 
hjemmesiden. 
 

6. Tøj v/Pernille 
 
- Tilbud fra Noname 
- Tilbud fra Trimtex 
 
- Info omkring nyt træner tøj (Steen, Anette og 
  Pernille).   
  Eventuelle nye hjælpetrænere/trænere får  
  T-shirts, når vi ved, hvem det drejer sig om.  
 
 

Pernille arbejder videre med tøjvalg. Prøver er 
på vej fra Noname. Priser/tilbud fra Trimtex 
og Noname sammenlignes.  
 
Pernille prøver at lave et ”tøjudvalg”. Finde en 
der vil hjælpe med processen.  
 



7. Temaer bestyrelsesmøder 2020 v/Pernille 
 
- Vi har 4 ordinære bestyrelsesmøde planlagt i  
  2020. Er der forslag fra udvalgene ift. specifikke 
  emner vi skal tage op?  
 

TBU projekt: Efter Tue har været her igen.  
 
Organisering af kursustilbud i november.  
 

8. Udviklingsplan v/Pernille og Bente 
 
Se medsendte forslag fra arrangementsudvalget 
ift. indsatsområdet ”arrangementer”. Der 
arbejdes videre med udviklingsplanen forår 2020.  
  

Bestyrelsen godkender forslaget til nyt 
indsatsområde i klubbens udviklingsplan.  
Pernille ligger det ind i udviklingsplanen.  

9. Eventuelt 
   
- Divisionsmatch 5. april  
- GF Sportens venner – dato? PB 
- Halfordeling vinter 20/21 
- Næste bestyrelsesmøde 14/5  
- Aftale første møde i det nye forretningsudvalg 
 
    

Vi søger igen gymnastiksalen Bredagerskolen 
tirsdag 18.19.30.  
 
Pernille undersøger ift- GF Sportens Venner.  
 
FUM 14. april efter træning.  
 
Næste bestyrelsesmøde er 14. maj kl. 19.00 
på Abrahamsens Gård.  

 


