
BESTYRELSESMØDE: NR. 3 2020, GORM 

TID:  Mandag den 14. september kl. 19.00 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

REFERAT 

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

REFERENT: INGER 

AFBUD: STEEN 

FORPLEJNING: Ingen forplejning pga. Corona-situationen. 

 

DAGSORDEN 
 

Referat 

1. Opfølgning sidste bestyrelsesmøde 
 

Intet at bemærke. 

2. Nyt fra formanden v/Pernille 
 
- Corona (Abrahamsens Gård, træning, klubaften, 
klubfest mm) 
- VM 2022 (endelige datoer) 
- Klubfest  
  Hvem vil står for underholdning? 
- Klubledermøde 2/11 (hvem deltager sammen 
med Pernille) 
 
 

Covid-19 smitte i jelling: 
Gorm træning aflyst 15 + 22. september 
Kan vi gennemføre Gødding og MTB i Jelling? 
Fx ved hjælp af mundbind og test af dem fra 
Jelling der skal løbe, cykle og hjælpe?  
 
Med udgangspunkt i den mail vi har 
modtaget fra Vejle kommune og JFS, hvor der 
bliver lukket ned for aktiviteter de næste 14 
dage – altså i uge 38 og 39, kan vi ikke 
afholde hverken træning, klubaften eller 
planlagte løb i den periode. Pernille kontakter 
Jacob, stævneleder for det planlagte løb i 
Gødding d. 20.9. Det er en kedelig og uheldig 
situation. Pernille vil tage kontakt til 
formanden for JFS og drøfte det med ham. 
Hun vil også forhøre sig om retningslinjerne 
for vintertræningen i Bredagerskolens 
gymnastiksal. Det kan komme til at give os 
nogle udfordringer! Men foreløbig er der 
planlagt natløbstræning hver onsdag fra uge 
43 og til og med uge 48, så må vi se derefter. 
Pernille skriver ud til medlemmerne om disse 
aflysninger og tiltag. 
 
VM 2022: Stævnecenter er flyttet til Comwell i 
Kolding. Datoerne for VM løbene er d. 26. 6.,  
d. 28.6. og d. 30.6. Woc-touren er fra d. 25.6. 
– d. 30.6. Der er sket små ændringer i 
styregruppen/ledelsen. 



 
Klubfest: Jørgen spørges, om han vil reservere 
Kollerup skole d. 13.11. Så får vi se, om det er 
muligt at afholde festen, og hvordan vi gør 
det. 
 
Klubledermøde: Ole og Pernille deltager. 
 

3. Nyt fra kasserer v/Ole 
 
 

Ole regner med, at budgettet holder. Klubben 
har ikke mistet medlemmer, selvom der har 
været lukket ned for aktiviteter i længere 
perioder. Pt. er der lave omkostninger, og 
klubben har fået ”Conona-tilskud” for tabt 
fortjeneste for arrangementer.  
 

4. Nyt fra udvalgene (meget gerne på skrift) 
 
   - 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 
   - Skoleudvalg v/KK 
   - Klubhusudvalg v/KK 

   - Kommunikation & PR udvalg v/KK 
Intet nyt 
 
  - Kort – og skovudvalg v/Stig: 
Opdatering af Gødding kort. Skolekort Egtved og 
Ødsted. KK og Stig snakker om det. Skove til 
natløb er fundet, og der bliver også fundet skove 
til vintertræningsløb.  
 
 -Træningsudvalg v/Anette: 
Det bliver Claus, der går videre med 
forberedelserne til vintertræningsløbene i 
samarbejde med Stig. 
 
   - Skoleudvalg v/KK 
Find vej i skolen 
Har været rundt at besøge alle 12 skoler og lavet 
skriftlig status på behov for kortopdateringer og 
erstatning af postskilte. 
Alle skoler har fået en skriftlig tilbagemelding. 
Alle skoler har meldt tilbage på nær 
Firkløverskolen og Ødsted. Jeg er i gang med 
opfølgning. 
Der er behov for kortrettelser på alle skoler. 
Kortrettelser er allerede sket og afsluttet på: 
Ikær, Givskud, Øster Nykirke, Gadbjerg, Bredager, 
UCL/Friskolen Jelling og Thyregod. 
Kortarbejde pågår: Elkjær, Egtved. 
Kortarbejde mangler: Bredsten, Søndermarken, 
Ødsted. 
Der mangler postskilte på 11 af de 12 skoler. 
Sammenlagt skal 51 skilte erstattes. 
Erstatning ER sket på: Bredager, UCL/Jelling 



Friskole, Thyregod og Øster Nykirke. 
Sidste: Henvendelse fra Thyregod Skole ved 
Jeanett Klos: 
Ønsker til OK Gorm: 

1) At vi mandag den 28. september kan stå 
for afvikling af en orienteringsaktivitet i 
Hastrup Plantage for en 6. klasse og to 7. 
klasser – i alt ca 70 elever. Afvikling i 
tidsrummet 08.30 – 09.30. Eleverne 
cykler ud og hjem. 3 lærere er med 
Jeg har foreslået et mangepostløb som vi 
har lavet til skolernes Find vej dag med 
klippetænger. Hurtig afvikling og alle 
kommer hurtigt i aktivitet. Tiden kan 
styres. 

2)  At vi mandag den 5. oktober kan stå for 
en orienteringsaktivitet i Jelling Skov. 
Samme klasser som var med i Hastrup. 
Eleverne med lærere tager tog til Jelling, 
går ned i Jelling Skov.  
Jeanetts filosofi: De skal se hvor I bor, så 
hvis nogen tænker at det kunne være 
sjovt at prøve, så ved de hvor de skal tage 
hen. Jeg har her foreslået, at de skulle 
prøve ”et rigtigt orienteringsløb” med 
elektronisk kvittering. 

Ovenstående vil være rigtig tilstrækkeligt til 
overfor Skole OL at dokumentere et 
skolesamarbejde i år. Det vil udløse 7.500 kr. 
Ansøgningsfrist 1. nov. 
I øvrigt mener jeg, hvis vi siger ja til Thyregod, så 
skal der ligesom, da vi arrangerede løb for 7. 
klasser i Billund betales for kørsel og print af kort. 
Ovenstående vil også kunne danne grundlag for 
ansøgning til Vejle Kommunes foreningspulje 
(mail 8. sept.). 
Vi kunne måske også her søge til det arbejde vi 
har haft med opdatering af kort og poster til de 
12 skoler vi servicerer? 
Der kan søges op til 10.000 kr. Ansøgningsfrist 28. 
sept. 
 
Bestyrelsen er positiv indstillet, og KK kontakter 
Thyregod skole og finder hjælpere til at afvikle 
dagene. KK vil også sørge for at søge om tilskud 
både hos udvalget for Skole OL (skolesamarbejde) 
og kommunens foreningspulje (opdatering af 
kort). 
 



Skole-OL.  
Billund Kommune har tegnet kontrakt med Dansk 
Skole OL om afvikling af den årlige Skole OL finale. 
Århus har indtil nu været finaleby. De næste 4 år 
vil det være Billund (børnenes hovedstad). 
I den forbindelse er OK Gorm blevet spurgt om vi 
kunne stå for den del, der vedrører 
orienteringsløb. 
Det har vi med de kontakter og det samarbejde, vi 
i øvrigt har haft på forskellige fronter sagt, at vi vil 
være positive over for. 
Nu på onsdag d. 9.9. er der et første møde på 
Abrahamsens Gård, hvor dels Ronja M.R. 
Egsmose, Projektleder OL-Finalen, Kultur og Fritid, 
Billund Kommune og Trine Damsgaard Eriksen, 
Dansk Skole OL vil deltage.  
DOF ved Naturkonsulent Nina Hoffmann deltager 
på sidelinjen (er pt til med MTBO-landsholdet i 
Finland). 
Fra OK Gorm deltager på dette første møde 
Pernille, Steen og jeg. 
Sidste vedr. mødet med Skole-OL og Billund 
Kommune 9.9.: 
Ønsker til OK Gorm: 

1) Billund Kommune vil gerne udbrede 
kendskabet til orientering via Find vej i 
skolen projekter (som dem vi har lavet 12 
af) 

2) Billund/Skole OL vil gerne have hjælp til at 
lave et lokalt skolestævne. Som det 
stævne vi nu 3 gange har arrangeret i dels 
Hastrup og dels Gadbjerg. 

3) Billund/Gadbjerg vil gerne have os til at 
stå for orienteringsdelen veds Skole OL 
finalen i Billund de næste 4 år. 

4) Tegning af kort over finaleområdet til 
orientering, som skal afvikles i Billund. 

Referat fra mødet vedhæftet. 
 
KK arbejder videre med Slole-OL projektet i 
Billund. Han har god indsigt, og bestyrelsen er 
yderst positivt stemt.  Måske skal vi købe os til at 
få tegnet kort over Billund.(Evt. ved Gediminas) 
 
   - Klubhusudvalg v/KK 
Alge- og mosbehandling foretaget af stuehus og 
alle nordvendte tagflader. 
Udført af Niels Ole Andersen Byens Polering og 
Rengøring. Hans tilbud lød:  



”Jeg kan behandle alle grønne tag- og mur 
områder på Abrahamsens Gård for 2000,- kr. 
Stuehuset kræver en ekstrabehandling til 
efteråret. Den vil jeg give som et sponsorat”. 
Regning endnu ikke modtaget. 
 
Nyt vindue i herreomklædning. Ødelagt af 
golfbold. Regning endnu ikke modtaget fra 
Alscan. Dækkes af forsikring 
 
Materialehus fået udvendig træbehandling. 
 
Forrum og alle omklædningsrum malet. 
Første gang siden 1997. 
 
Mørklægningsgardiner opsat på loft over Åben 
Madpakkerum. 
 
12 mus fanget i materialehus 
 
Mulig ny lejer fra dec. 2020 til juni 2021: 
Huset Humaidan, Hopballevej 5, har forespurgt til 
fem hele torsdage fra 10. dec + en hel weekend i 
juni (11.-12.6.) 
■ Huset Humaidan er Kristian og Maj Mys fælles 
projekt, hvor de siden 2014 har afholdt forløb for 
unge, som trænger til en positiv oplevelse. 
■ På camps, arbejdes med musik, skrivning, 
tegning, foto, parkour, madlavning eller andet 
kreativt, og de unge vender hjem med et produkt, 
som de har en stor andel i. Det kan være en sang 
og musikvideo, en række tegninger eller en færdig 
tekst. 
■ Huset Humaidan er for alle unge, der har lyst til 
at opleve, hvordan det føles at være sammen 
med andre i trygge rammer med plads til den 
enkelte og som en del af et solidt fællesskab. 
 

■ Kristian UFO Humaidan, (født januar 1981 i 
Svendborg). 
■ UFO er en forkortelse for Ung Funky 
Opkommer, et alias Kristian fandt på som 11 årig. 
Han slog for alvor igennem i 2002, da han vandt 
MC’s Fight Night. 
■ Har været en del af rapgruppen UFO Yepha, der 
udgav deres første plade i 2003. I 2011 udkom 
Kristian UFO Humaidan med sit første soloalbum 
efterfulgt af det seneste i 2016. 
■ Gift med Maj My. Sammen har de fire børn. 



■ Har boet på Ærø siden juni 2015. 
Har i 2020 købt Hopballevej 5. 
Stine Lindstøl Spørring (været til træning et par 
gange) er aktivitets- og lejrdirektør. 
 
  -Arrangementsudvalget v/Bente: 
Har holdt årets første møde og opdatering er lagt 
på hjemmesiden. 
Klubmesterskaber NAT bliver igen ved et 
træningsløb lavet af Snab. 
Endagstur i forbindelse med Løvfaldsløbet den 
11.oktober + en aktivitet. 
 
Klubmesterskab Dag aflyses d. 27.9. 
Kan måske afvikles d. 11.10. 
Pernille skriver ud til medlemmerne. 
 
Skiudvalget: 
Ole indkalder som kontaktperson til et møde for 
alle skimedlemmer en gang i oktober 
 

 
Talent og eliteudvalg: 
Der har ikke været afholdt møde eftersom 
coronaen har hærget. 
Dog har der været møde omkring fremtidens 
elitearbejde i dansk orientering, hvor der blev 
nedsat nogle arbejdsgrupper, der skal være med 
til at forme retningen og målsætningen for DOF’s 
elite arbejde fremadrettet. Dette arbejde pågår. 
 

5. Bestyrelsens sammensætning 2021 
 
På valg til GF 2021 er: 
Kasserer: Ole 
Træningsudvalg: Anette 
Talent- og Eliteudvalg: Claus 
Arrangementsudvalg: Bente 
Skiudvalget: Ingen formand pt.  
 
Modtager alle genvalg?   
 
- Vi mangler formænd for skiudvalg, PR og 
Kommunikation og rekrutteringsudvalg. Er der 
forslag til nye formænd for disse udvalg eller skal 
vi ændre i strukturen og lave flere adhoc udvalg 
2021?  
 

Fra vedtægterne: 
”På lige årstal er formanden og formændene 
for følgende udvalg på valg: Børne- og 
ungdomsudvalg, Kort- og Skovudvalg, RUF 
samt Kommunikations- og PR-udvalg. På ulige 
årstal er kasserer og formændene for 
følgende udvalg på valg: Træningsudvalg, 
Talent- og eliteudvalg, Arrangementsudvalg 
samt Ski- og motionsudvalg.” 
 
Alle undtagen Anette vil godt fortsætte i 
bestyrelsen, hvis ikke der er andre, der byder 
ind. Anette prøver selv at finde en afløser, og 
Ole snakker med Bent vedr. deres samarbejde 
om kassererjobbet. 
Selvom vi ikke har forslag til formænd for 
Skiudvalget, PR og kommunikationsudvalget 



 
 
 
 

og Rekrutteringsudvalget vil vi fortsætte som 
hidtil og håbe, at der dukker nogle op på et 
tidspunkt 

6. Status arrangementer efterår 2020 
 
- Åbent stævne Gødding 20/9 
- Mountainbike sprint Jelling 25/9 
- Ungdomstur i efterårsferien?   
 

 
 
Aflyses, men kan måske afvikles d. 4.10. 20 
Aflyses måske? 
Aflyses 
Alt sammen pga. Corona-situationen i Jelling. 
 

7. Status Noname tøj 

 
 

Jelling Musikfestival er blevet spurgt om 
mulig sponsering af tøj som tidligere. 
Meldingen er: Der er pt. lukket for alle 
ansøgninger. (kk) 
Der må laves en ordning, så medlemmerne får 
mulighed for at prøve tøjet – og helst inden 
uge 42. Pernille går videre med dette.  
 

8. Næste møde 
 
 - Aftale næste møde i forretningsudvalget 
 

Bestyrelsesmøde mandag den 16/11 kl. 19.  
 
Møde i forretningsudvalg d. 6.10. efter 
træning. 
 

9. Evt. 
 

”Walther sagen” – se videresendte mail fra 
Morten Lassen.  
Det er en uheldig og kompliceret sag, som 
bestyrelsen drøftede igennem og blev enige 
om at bakke op om Morten Lassens mail, hvis 
der kan findes en kandidat til 
formandsposten, som vil fortsætte 
fremadrettet. 
 

 

 


