
BESTYRELSESMØDE: NR. 1 2021 (efter GF), OK GORM 

TID:  MANDAG DEN 21. JUNI 2021. 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

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

REFERENT: INGER 

AFBUD:  

FORPLEJNING: BENTE 

 

DAGSORDEN 
 

REFERAT 

1. Velkomme til et nyt bestyrelsesår v/Pernille 
   
   - Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer  
 
   - Sammensætning af udvalg 
    (skriv sammensætning til højre) 
    (Husk i udvalgene at evaluere/opdatere 
     målsætninger, årshjul med videre). 
    
   - Valg af forretningsudvalg 2021 
    
   - Datoer for bestyrelsesmøder 2021 
     Forslag: 8/9 2021, 15/11 2021 & 17/1 2022.  
  
   - Generalforsamling 2022 (forslag 23/2 2022) 
   - 1. bestyrelsesmøde 2022 (forslag 14/3 2022) 
  

PB: 
Velkommen til Toke – ny formand for B&U.  
Praktiske informationer til Toke omkring 
bestyrelse og forretningsudvalg. 
 
Træningsudvalg: Steen, Kristian Ø, Anette? 
(Steen afventer svar fra Anette).  
 
Arrangementsudvalg: Bente, PE, Anette, Inger 
og Dorthe (evt. Anne Sofie i stedet for Dorthe 
fremadrettet).  
 
Talent- og eliteudvalg: Claus, Steen, KK og 
Pernille (evt. Toke fremadrettet i stedet for 
KK). 
 
Kort- og skovudvalg: Stig, Søren, Jacob og 
Annett.  
 
Børne og unge: Toke, Steen og Pernille. 
 
Kommunikation og PR-udvalg: KK, Asta og 
Pernille. 
 
Klubhusudvalg: Jens Kristian, Erik og KK (Poul 
og Ole vil hjælpe ad hoc). 
 
Rekrutteringsudvalg: Grethe (tovholder), 
Steen og Asta (Pernille). 
 
Skoleudvalg: KK, Jørgen D., Kirsten og Inger 
 



Forretningsudvalg resten 2021: Pernille, Ole, - 
Stig og Bente fortsætter året ud. 
 
Datoerne godkendt. 

 2. Vigtige datoer 2021 v/Pernille 
 
   - Hærvejsløbet 26/6 
   - JFM Stafet Hastrup 21/8  
   - Divisionsmatch lørdag 4/9   
   - WRE/Div. Match Sprint Billund 24/10 
   - Klubfest 19/11 (forslag) 
   - Juleafslutning: onsdag 15/12 (forslag) 
 
  - Klubmesterskaber?  
 

JFM stafet – skal til at finde hjælpere. 
Klubmesterskaber dag: Den 26.sept. i 
Frederikshåb. 
Klubmesterskaber nat: Til et nattræningsløb i 
efteråret, som Snab arrangerer. 
 
Hærvejsløbet. 
Pressemeddelelse sendt til VAF i dag. 
Ligger som bilag i dropboks. 
KK giver status på bemanding til mødet.  
Der er nu fundet folk nok til at hjælpe på 
dagen.  
 
Datoer godkendt 

3. Opfølgning /møder siden sidst v/Pernille 
  
   - Opfølgning Generalforsamling  
   - Klubledermøde 14/6 
   - VM formandsmøde/bemanding VM/Corona 
tilskudspulje 
   - Påskeløb 2024 
 

God ide med spisning forud for 
generalforsamlingen, kan evt. gentages 
næste år.  
Vi skal arbejde på at blive bedre til at have 
fokus på nye medlemmer/mentorordning 
genoptages. Måske bør der siges velkommen 
til hver træningsstart – af den, der står for 
træningen både i Jelling og andre skove. På 
træningsaftenerne kan Grethe tage sig af de 
nye medlemmer. Godt med mail i weekenden 
forud for ugens træning.  
Godt med Pers indlæg til GF. Nyt om VM kan 
evt. tages op igen på en klubaften. 
 
Klubledermøde: Formand og direktør for DOF 
samt Emma Klingenberg var med til mødet. 
Der blev bl.a. snakket om fordeling af løb 
(terminslisten). DOF’s stævne- og 
reglementsudvalg arbejder videre med det, 
men forslag fra klubberne er velkomne. Mht. 
Skole-OL og andre skolearrangementer 
bruges der mange penge/ressourcer – og det 
er der forskellige synspunkter om. Vi får se, 
hvad fremtiden bringer. 
Voksenkurser indenfor Sydkredsen – Jørgen 
Damgaard er spurgt ift. at være tovholder på 
dette område fra Gorm. 



 
Gorm har modtaget kompensation for aflyste 
arrangementer fra DIF puljen. Samtidig har 
VM søgt og modtaget kompensation til 
klubberne. Det undersøges om der skal 
betales penge tilbage til DIF. Vi er fra Gorm 
enige om, at vi ikke kan modtage penge to 
gange for samme pulje – hvis det er 
fuldstændig det samme, der er søgt om. (Vi 
har skrevet under med ”tro og love” osv.).  
Pernille skal til VM formandsmøde, hvor dette 
diskuteres og afgøres.  
 
Der er stor fokus på bemanding ift. VM. 
Klubbernes medlemslister er gennemgået. 
Vigtigt at få konkluderet om de 5 klubber kan 
stille med nok hjælpere.  
 
Påskeløb i 2024 sammen med Snab: Pernille 
og Stig mødes med Flemming i august 2021 
for at få de indledende ting på plads.  
 

4. Nyt fra de forskellige udvalg 
(GERNE SKRIFTLIGT) 
 
   - Nyt fra kasserer v/Ole 
   - Arrangementsudvalg v/Bente 
   - Kort & Skovudvalg v/Stig 
   - B&U v/Toke 
   - Træningsudvalg v/Steen 
   - Rekrutteringsudvalg v/Steen 
   - Talent- og Eliteudvalg v/Claus 
   - Ski v/Ole    
   - Kommunikation & PR udvalg v/KK 
   - Klubhus v/KK 
   - Skoleudvalg v/KK 
    

Træningsudvalget:  
Der blevet lavet en træningsplan for foråret, i 
et ikke eksisterende udvalg (før 
generalforsamlingen). Klubturen blev afviklet i 
samarbejde med arrangementsudvalget. 
Næste opgave: En træningsplan for efteråret 
og en læringslørdag for voksne på AG.  
 
Rekrutteringsudvalget: 
Der har været stilstand pga. Corona. Der er 
udarbejdet en ny plan for Familieorientering i 
august måned. (uddybes). 
Familieorientering 3 gange i august om 
tirsdagen før træning kl. 17 - gerne med 
tilmelding og 3 gange koblet sammen med 
den ”normale” træning kl. 18.  
(Tilbagemelding til kommunen med tak for 
hjælp hertil). Vi har modtaget 5.000 kr. i 
støtte hertil.  
 
Arrangementsudvalg:  
Jellingløbet på Facebook – ca. 40 løbere lagde 
billeder op af deres løb. Der er blevet sendt 



præmier til 6 af deltagerne. 
Næste år afholder vi 40 års jubilæumsløb. 
Udvalget består af: Henrik, Sven Erik, Alf, 
Annett, Heidi og Bente. Bodil er trådt ud af 
udvalget efter rigtig mange år. 
Skal påskeløbet 2022 afholdes som klubtur? 
Stemningen i bestyrelsen er, at det skal det 
ikke. Det er tæt på og vi laver Gorm 3-dages 
(meget tæt på VM).  
Der er reserveret indkvartering i Vedersø til 
Gorm 3-dages i 2022. 
Klubtur til Tjekkiet i efterårsferien 2022 – 
Claus må gerne tage kontakt igen. 
 
Klubhusudvalg: 
Vi fik ikke penge til vej og P-plads. 40.000 kr. 
Har klubben råd til selv at betale? Eller skal vi 
prøve at søge andre steder? KK prøver at 
undersøge, om der er andre steder, man kan 
søge tilskud hertil. Og så tages emnet op igen. 
 
Skoleudvalg: 
I morgen mandag tager jeg til Billundskolen 
med skilte. Går rundt sammen med min 
kontakt og pedellen. Så har alle tre skoler i 
Billund Kommune fået tegnet kort og skilte. 
Introkursus for lærere i Sdr. Omme er aftalt til 
den 11. august. Efter kurset skal jeg møde 
spejderne om et Find vej projekt på det 
skolenærkort Flemming Andersen har tegnet. 
 
Talent og Eliteudvalg: 
Josefine er med på landsholdet, og sammen 
med Nina og Rikke kan de godt være med til 
at give klubben opmærksomhed/starte et 
miljø omkring stafet og klubben generelt. Vi 
har også 3 unge drenge, og nogle unge 
mænd, der er gode. Der kan derfor laves 
nogle gode stafethold til JFM og DM. Claus 
tænker tanker omkring, hvordan vi i klubben 
kan gøre mere for at vise, at vi pt. har nogle 
unge dygtige løbere. Og hvordan det kan 
”booste” klubbens sociale liv.  
 
Kort - og skovudvalg: 



Der skal snart holdes møde i udvalget.    
Pt. arbejdes der med Hastrup-kortet. 
 
B&U-udvalg: 
Toke vil arbejde på at få lidt mere struktur og 
planlægning ind i børne- og ungetræningen. 
Der findes et godt materiale (TBU bogen) med 
mange ideer til træning. Han ønsker, at der 
kommer flere børn med på ungdomskurser 
vinteren over. Han håber, der kan opstå en 
løbskultur, hvor man også deltager i åbne løb.  
Der er meget nyt for Toke at sætte sig ind i, 
men han har mange gode ideer og 
intentioner. 
God ide, at arrangementsudvalget kommer 
med forslag til ”prioriterede løb” i andre 
skove for efteråret 2021.  
 
Kasserer: 
Ole: Tilskud til AG – er afhængig af aktiviteter, 
så det må lige undersøges lidt nærmere og 
måske sættes i system. Bent arbejder godt og 
omhyggeligt, og han er dygtig til at finde ud 
af, hvor der kan søges midler til klubben. 

5. Familieorientering august v/Steen 
(Evt. med under punkt 4 – ”nyt fra Rekruttering”). 
 

  
Se under punkt 4. 

 
6. Noname tøj/gammel tøj v/Pernille 
 
   - Status Noname tøj 
   - Ny bestillingsrunde efter sommerferien 
   - Skal vi sælge det gamle tøj billigt?  
    (hvor meget har vi på lager?) 
 

 
Skal vi lave en ”bytte tøj og sko” dag i august? 
Ja - Lave en dag i august – hvor der kan byttes 
og bestilles nyt, og hvor noget af det tøj, vi 
har liggende kan blive solgt til medlemmerne 
for en god pris. 
Der skal også tages billede af medlemmerne i 
det nye tøj. Dette sørger KK og Pernille for.  
 

 
7. Eventuelt 
 
- Næste bestyrelsesmøde 8/9 
- Aftale dato for næste forretningsudvalgsmøde 
  

PB: JFS holder generalforsamling d. 28.6. 
2021 – opfordring til at deltage – tilmelding 
via Pernille. 
 
PB: Heritage-uge i Jelling – møde i morgen d. 
22.6. Vi har ikke mulighed for at deltage i 
mødet, men vi vil gerne lave et løb i Jelling i 
den forbindelse.  
KK: Lørdag d.3.7. arrangeres der en cykelrute i 



Jelling – Søren og KK har tegnet et kort hertil, 
og KK er speaker. Det er et arrangement som 
handelsstandsforeningen har arrangeret 
forud for Tour de France 2022. 
 
PB: Forretningsudvalgsmøde aftales på en 
træningsaften.  
 
Kl. 20.50 - Tak for i aften – det har været et 
godt og konstruktivt møde med positiv energi 
og mange gode tanker efter et svært år med 
corona restriktioner og mange aflysninger. 
 

 


