
BESTYRELSESMØDE: NR. 4 2020, GORM 

TID:  Mandag den 16. november kl. 19.00 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

REFERAT 

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

REFERENT: INGER 

AFBUD:  

FORPLEJNING: Ingen 
 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

DAGSORDEN 
 

Referat 

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde nr. 3 
2020 samt opfølgning forretningsudvalgsmøde 
6/10 2020.  
 
 

KK har ansøgt ift. Familieorientering og vi har 
modtaget penge. Vi har også modtaget penge 
ift. det søgte omkring skoleorientering med 
Thyregod skole, samt skolearbejdet generelt.  
 
Pernille rykker igen Ole H. ift. regler for brug 
af Gymnastiksal (hvis vi på et tidspunkt, kan 
sætte gymnastik træningen om tirsdagen i 
gang).  
 

2. Nyt fra formanden v/Pernille 
 
- Corona situationen (aflysninger, udsatte 
arrangementer).  
- JFS online Corona møde 
- Klubledermøde (online) 2/11 
- VM 2022 Formandsmøde 9/11 
Det 

Status Corona: 
Vi valgte at gennemføre natløbstræningen 
om onsdagen – med et længere startinterval 
og med skrappe instrukser om ikke at samles. 
Det ser ud til at være lykkes.  
 
Vi gennemfører lørdags træningsløbene – 
som corona løb. Hver enkelt arrangør 
fastsætter reglerne omkring hvert enkelt løb 
(hvor længe er posterne i skoven, er der 
tidtagning osv.). Der kommer løbende 
instruktion på klubberne hjemmeside.  
Det skal være så let som muligt at finde kort 
og instruktion på klubbernes hjemmesider. 
Link til SNABs fællesside. Overvej igen at 
betale 20 kr. til DOF/Corona løb. Mobilepay 
nummer sættes på løbskort.  
 
Vi kan ikke lave sociale aktiviteter frem til – i 
første omgang – 2. januar. Dermed ingen 



juleafslutning.  
 
Vi skal beslutte hvad vi gør med pokal 
overrækkelse osv. (klubmestre, DM 
medaljetagere osv.) – kan det gøres virtuelt 
eller afventer vi og gør det i anden anledning i 
det nye år – når vi igen kan.   
 
Pernille laver et event for overrækkelse og 
fotograferer/filmer og lægge på 
hjemmeside/facebook. Bente sender listen til 
KK og Pernille.  
 
Nytårsløb gennemføres. PE står for det. Intet 
socialt bagefter. Med flere startsteder.  
 
JFS bestyrelsesmøde – online Corona: 
Evalueringen af nedlukningen i september – 
generel tilfredshed. Godt med hurtig 
genåbning. Vi skal indstille os på, at der kan 
ske hurtige ændringer – ned og oplukninger 
fremadrettet.  
Har ellers ikke hørt noget ift. fremtidige 
møder. Priser kommer senere i dagsordenen.  
 
Klubledermøde online: 
Hovedbestyrelse: 
Kort snak omkring ansættelsesproceduren for 
den nye direktør – tilfredshed. 
Ansættelsesudvalg med Walther, Heidi og 
Anders B. HB involveret i de sidste samtaler 
med 3 udvalgte. Tæt på ansættelse nu. 
Indstilling fra HB: Underskud i DOF skal 
dækkes af DOF’s egenkapital og ikke af 
klubberne. Afgøres på 
repræsentantskabsmøde i marts.  
 
Terminsliste – 3*1. div. matcher i 2021 (første 
25. april), mangler arrangør af 2. div. match i 
efteråret 2021. HTF er spurgt.  
 
Evaluering af de løb der har været (startliste – 
ikke helt tilfredsstillende for alle med tildeling 
af halve timer). Folk vil gerne selv bestemme, 
hvornår de skal starte. 



 
Voksentræning – sættes i gang når det er 
muligt.  
 
Børn og unge: Kurser lavet om til 1-dags 
kurser. I hvert fald for U1. Der arbejdes på det 
samme for U2.  
 
Stemning for at der fremadrettet godt kan 
laves mindst 1 klubledermøde online.  
 
VM formandsmøde: 
Træningslejre 2021 – større setup (dog ikke 
som Euromeeting). Evt. 4-5. september – 
alternativt 1 weekend i efterårsferien. Her 
skal bruges funktionsfolk og hjælpere. Her er 
Billund og Tønder i spil – evt. tegnes andre 
byer i nærheden. Tønder: hjælp fra HTF.  
Corona pulje: søgt en masse penge!   
 
Det er vigtigt, at få det hele testet igennem 
flere gange. Gerne nye steder/byer. Claus 
bringer vores forslag videre. Sdr. Omme, 
Egtved, Brande, Vorbasse? 
 
Manglende funktionsledere: Klub-
formændene kom med forslag, som der 
arbejdes videre med.  
 

3. Nyt fra kasserer v/Ole 
 
 

Godt med nogle tilskud, corona-relateret, 
men der bliver ikke så stort et overskud, som 
budgetteret. Ellers er der ikke sket så meget. 
 

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) 

PR & Kommunikation: 
Siden opdateret med årets DM-resultater. 
Ellers intet nyt. 
 
Klubhusudvalg: 
Efterårsrengøringsdag den 21. nov. 
Annonceret på hjemmeside og via facebook. 
Pt. kun 6 tilmeldt. Selv i disse coronatider må 
vi godt være nogle flere. 
Pernille må udsende massemail for at minde 
om dagen. Tidsrum fra 08.00 – 12.00. 
 



 
 

Der er nu taget 26 mus i Materialehuset. Den 
sidste gik i fælden i går. 
Rengøringsdag lø. D.21.11. Anette har gjort 
plænen ren for blade. 
 
Skoleudvalg: 
Supplerende til den mail omkring Skole OL 
stævne jeg udsendte den 2. nov. til mine 
sædvanlige hjælpere med cc. til bestyrelsen til 
orientering skal tilføjes: 
Der er positiv tilbagemelding fra alle hjælpere 
til alle Skole OL stævner, både til de to 
lokalstævner i Gadbjerg (Vejle Kommune) og 
det i Billund Kommune og til de 4 finaledage i 
Billund. 
Gode idéer efterlyses fra bestyrelsen til 
ressourcedækning af finalestævnet. 
 
For alle 12 skoler på nær Elkjær er kortene nu 
færdigrevideret og afleveret. 
Supplering af Postskilte endnu ikke afsluttet i 
Bredsten og Gadbjerg. Vi har tilbudt at 
nedgrave 5 postpæle i henholdsvis Bredsten 
og Gadbjerg.  
Det har Bent og Henning sørget for. Det sker 
her i weekenden. Egtved har efter kraftig 
revision fået nyt kort og forslag til nye 
postplaceringer. De vender tilbage.  
Øvrige skoler er afsluttet. 
 
Flemming D. Andersen har sagt ja til at gå ind 
og tegne skolekort for de skoler i Billund 
Kommune, der måtte ønske det. 
KK har haft kontakt til skolerne for at få 
opgaven nærmere defineret. 
 
Arrangementsudvalg: 
Vi har jo fundet klubmestre DAG – hvordan 
får vi dem fejret, nu hvor vi ikke må mødes? 
Jellingløbet: styregruppen er i fuld gang. 
Arbejder på at lave en halvmaraton i 2021. 
Det er 40 års jubilæumsløb, som skal fejres. 
 
Ski  
Da vi ikke har kunnet holde medlemsmøde, 



har jeg udsendt en medlemsmail med 
spørgsmål omkring rulleski, træningsmaskine, 
klubtur mv. 
Der er kommet 7 svar, som viser omtrent 
uændret aktivitet, dvs. lidt rulleski, en tur til 
Svarstad, dog med hjemrejse mandag, 
thorax-træneren bliver brugt lidt, og der er 
ingen interesse for at deltage i skiklubbens 
bestyrelse. 
Vi ser lige tiden lidt an mht. klubtur og 
corona. 
 
Kort og skovudvalg: 
Vi har holdt møde i udvalget, referat er sendt 
til bestyrelsen. 
Skal i gang med kort over Hastrup - en stor 
opgave. Skal have kigget på Condes i forhold 
til ”overprint”.  
 
Talent og eliteudvalg: 
Der har ikke været afholdt møder – på nær et 
planlagt umiddelbart før dette 
bestyrelsesmøde. 
Der er møde omkring TC den 17/11. 
TC har mødemæssigt lagt stille siden januar 
og der er derfor en del at følge op på. 
Herunder økonomi, organisation efter Lars 
Lindstrøm exit. 
Derudover skal der laves ny aftale med Elite 
Vejle og DOF for 2021 og frem. 
 
TVO: GORM har ikke været så aktiv. Der er 
indkaldt til TVO møde 24/11. Her skal der igen 
drøftes økonomi og aftale med Elite Vejle 
m.m. 
Der er møde i udvalget 19/11 som 
forberedelse til TVO mødet 24/11.  
 
Træningsudvalg: 
Vi starter gymnastikken op, når og hvis vi kan.  
Fin tilslutning til natløbstræning. 
 

5. Langtidsterminslisten 

 

- Forslag fra kort- og skovudvalget ift. valg af 

 
Vi søger JFM Lang i 2023 – Gyttegård samt 
DM Sprint 2025 i Billund.  



skove til kommende DMér. Hvis vi beslutter os 

for at byde ind på nogle af dem (frist 1. dec. 

2020).  

 

Fra Per Eg Sydkredsen:  

Langtidsterminslisten: Der søges en arrangør til 

DM Hold i 2022, som p.t. er det mest presserende 

udestående vi har i Sydkredsen. Der mangler også 

arrangører til DM MTB-O i 2022. 

Den 1. december i år er der ansøgningsfrist til: 
KUM 2023 
JFM Lang 2023 
JFM Stafet 2023 
DM Nat 2025 
DM Ultralang 2025 
DM Sprint 2025 
DM Mixsprint 2025 
Der venter således mange spændende 
fremtidsopgaver. Tag en snak herom i jeres 
klubber og ansøg til Kredsudvalget via 
undertegnede senest d. 1/12. 
 
Hvilke løb ansøger vi? Og hvilke skove tænker vi?  
Evt. en prioriteret rækkefølge, der er flere DMér i 
2025.  
 

6. Reglement 2021 v/Pernille og Stig 
 
I har fået tilsendt det endelige forslag fra DOF ift. 
reglement 2021/2022. Sydkredsens forslag er 
taget med. Eventuelle kommentarer skal meldes 
ind senest 24/11.  
 

Gode forbedringer. Ikke yderligere 
kommentarer.  

7. Forberedelse generalforsamling 24. februar 
2021.  
 
Vi mangler formænd til: 
- Ski (Ole er pt. kontakt til bestyrelsen) 
- PR (KK har varetaget posten i 2020) 
- Træningsudvalg (Anette stopper til GF) 
- Rekruttering (Steen er pt. kontakt til 
bestyrelsen).  
 

Ski: Ole fortsætter som kontakt til bestyrelsen. 
 
PR: KK undersøger videre.  
 
Træningsudvalg: 
Der arbejdes på at finde en løsning frem mod 
GF 2021.  
 
Rekruttering: 
Fortsætter som i år. I 2022 er der så mulighed 



Annoncering mm. aftales på mødet i januar. Tjek 
at det er tidsmæssigt OK.  
 

for at Steen vil involvere sig her.  
 
 

8. Indstilling priser 
 
Der plejer at være følgende muligheder for at 
indstille medlemmer:  
 
- JFS (frivillighedsprisen) 
- Vejle Kommunes priser 
 
Måske er det hele aflyst pga. Corona situationen i 
2020. Jeg har ikke modtaget nogen informationer 
overhovedet.  

Vi gør ikke noget i denne forbindelse i dette 
specielle år. Med mindre der kommer nyt fra 
JFS eller Vejle Kommune.  

9. Næste bestyrelsesmøde samt 
forretningsudvalgsmøde 
 

Forretningsudvalgsmøde d. 5. januar 2021 
Bestyrelsesmøde d.18. januar 2021  

10. Evt. 
 
 

Vær opmærksom på at der kun er 28 rør med 
reflekser – når der skal laves nat træning.  
 
Der mangler en SI målpost-enhed Pernille 
kigger efter. Den er nok ikke blevet brugt efter 
løbet i Gødding. 
 
Forslag fra Bente: En udendørs brusekabine 
 
Forespørgsel fra KK: Hvad skal vi gøre med 
den gamle kopimaskine? Det er vigtigt, at vi 
har en kopimaskine, der virker. 
 
Pandelamper virker alle sammen – men der er 
ikke mange, der er udlånt til ungdomsløberne. 
Andre medlemmer tilbydes derfor også at 
låne – evt. for en hel sæson. 
 

 


