
BESTYRELSESMØDE: NR. 2 2020, GORM  

TID:  TORSDAG DEN 14. MAJ 2020 KL. 19-22 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

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

REFERENT: PERNILLE 

AFBUD: INGER 

FORPLEJNING: MAN TAGER SELV KAFFE/KAGE MED – VI SIDDER MED AFSTAND 

 

Dagsorden Referat 

1. Opfølgning bestyrelsesmøde marts 
 
 

Ole har opdateret hjemmesiden samt den 
mobile adgang til hjemmesiden.  

2. Nyt fra formanden 
- Aflysninger 
- Træning frem til sommerferien 
- Divisionsmatch efterår 2020 
- Påskeløb 2023 (flyttet fra 2022) 
- DOF økonomi (hvis der er nyt fra HB) 
 

Alle arrangementer i foråret er aflyst.  
Gorm 3-dages er aflyst. Pernille sender mail 
rundt.  
 
Træningen frem til sommerferien bliver 
”Corona” træning i samarbejde med Snab.  
Banelæggere og skovtilladelser er på plads. 
Brandbjerg ændres til Engelsholm. 
 
Sæsonafslutning/Sct. hans: afhænger af 
udmelding fra myndighederne. Pernille følger 
op på det.  
 
Divisionsmatch september 2020: 
Ingen divisionsmatch, men vi arrangerer et c-
løb 20/9 i Gødding. Der tages selvfølgelig 
hensyn til retningslinjer fra DOF og 
myndighederne.   
 
DM Hold er aflyst.   
Hvad er vores holding til Sydkredsens afholdelse 
eller udskydelse af divisionsturneringen? 
Bestyrelsens holdning er at den annulleres i 
2020 og genoptages i 2021. Pernille tager dette 
med til klubledermøde i juni.  
 
Påskeløb flyttet til 2023. Snab forslår 2 etaper i 
henholdsvis Rosenvold og Grund med samme 
stævneplads. Og sidste etape i Frederikshåb.  
Styregruppe versus stævneledelse? Pernille og 



Stig holder møde med Flemming fra Snab.  
 
DOF økonomi: Direktøren stopper 1/9. 
Økonomien er meget presset pga. manglende 
indtægter fra løbsafgifter. Tilskuddet til KUM 
skæres nok væk i 2021, hvilket medfører øget 
udgift for klubberne. Alt efter hvilken politik 
klubberne har. Der meldes mere ud til 
repræsentantskabsmødet marts 2021.  
 

3. Nyt fra udvalgene (PÅ SKRIFT) 
   
   - 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 
   - Skoleudvalg v/KK 
   - Klubhusudvalg v/KK 
 

Kommunikation & PR:  
Der arbejdes på at finde en ny formand. Nu 
hvor VM officielt er flyttet til 2022, så kan vi 
måske allerede i 2020 finde en ny formand – 
PB/KK arbejder videre med dette.  
 
Arrangementsudvalg:  
Vi er i gang med at arrangerer Jellingløbet 
virtuelt. Det foregår onsdag den 10. juni kl. 
18.15 med Live Steaming fra Kongernes Jelling. 
Har brug for hjælp til PR for løbet. Det koster 
kun 20 kr. – hvoraf de 15 kr.  går til 
Sportstiming. Vi har tilsagn for sponsorer for 
12.000 kr. – samt gaver/gavekort.  
 
Skoleudvalg: 
DOF har grundet besparelser valgt ikke at støtte 
Skole OL med kontingent 20/21 på 100.000 kr. 
Konsekvens er udmeldt: Ingen orienterings 
Skole OL stævner til næste år. Jeg har 
forespurgt Bredsten, Bredager og Øster Nykirke 
skoler om en deltagerafgift på f.eks. 20,- kr. pr 
elev til kort mv. vil afholde dem fra at deltage i 
det lokale skoleorienteringsstævne vi nu 
gennem de sidste år har afviklet. 
Svaret fra de tre. Det vil ikke afholde dem fra 
deltagelse. ”Vores elever har altid syntes det 
har været en rigtig god dag” – siger Øster 
Nykirke. 
Jeg tænker her i denne corona-tid at bruge tid 
på at besøge alle skoler og tage rundt og tjekke 
status på poster og kort. Efterfølgende har jeg 
anledning til at skrive ud til alle med orientering 
og forespørgsel om fremadrettede muligheder. 
Kan jeg, hvis behov for opdatering af kort, 



tilbyde det?  
KK og Stig koordinerer. Egtved er aftalt.  
 
Klubhusudvalg: Har vi i år råd til 
algebehandling af tage -specielt stuehuset? 
Ja ok. Også ok med maling af materialehus.  
 
Kasserer: 
Bent har lavet ansøgning for Gorm ift. 
manglende indtægter 2020.  
 
JFS søger total 330.000 kr. i manglende 
indtægter 2020.  
 
B&U: Har været på forkant, men intet nyt pga. 
Corona. Der laves ny plan for efteråret med 
hjælpetrænere/trænere.  
 
Rekruttering:  
Coron medførte aflysning de sidste 3 gange. 
Opfølgning i efteråret. Samarbejde med 
asylcentret fortsættes. Steen er tovholder for 
dette.  
 
Talent og Eliteudvalg: 
Intet nyt 
 
Kort og skovudvalg: 
Gødding revideres – til uge 25 samt efteråret.   
 

4. Noname tøj fremvises 
 

Gorm skifter fra Trimtex til Noname. Der hentes 
designforslag hjem, som FU arbejder videre 
med.   
 

5. WOC2020 – seneste nyt 
 
 

VM flyttes til 2022. Konsekvenser af dette 
vurderes af bestyrelsen. Her tænkes på 
bestyrelsens sammensætning, løb 2021 og 2022 
osv.  
VM bliver uge 26 2022 – programmet ikke 
fastsat. KK trækker sig fra LOC. Claus 
fortsætter. Generelt er der flot opbakning, de 
fleste funktionsledere fortsætter frem mod 
2022.  
Gorm flytter turen til Tjekkiet til uge 42 2022. 
Pernille sender mail rundt.  



6. Henvendelse fra Kolding orienteringsklub 
vedr. EFOL 2021 
 

Se mail. FU er positivt indstillet overfor 
henvendelsen. Det kræver meget begrænsede 
ressourcer fra Gorm og det er økonomisk 
attraktivt.  
Forslag til faglig indslag: Bo Levesen og Gert 
Hovgaard.  
 

7. Evt.  
 

Næste møde: Mandag den 14. september.  
 
Gorm 3-dages: aflyst  
PB sender mail rundt. 
 

 


