
BESTYRELSESMØDE: NR. 2 2021, GORM 

TID:  Onsdag den 8. september kl. 19.00-22.00 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD  

 

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

REFERENT: INGER (Referat skrevet med blåt) 

AFBUD: STIG OG TOKE 

FORPLEJNING: OLE 

 

Forkortelse FUM = forretningsudvalgsmøde 

Forkortelse FU = forretningsudvalg 

DAGSORDEN 
 

Referat 

1. Opfølgning sidste bestyrelsesmøde 
 

Ingen bemærkninger 

2. Nyt fra formanden v/Pernille 
 
- Klubledermøde 1/11 (hvem deltager sammen 
med Pernille) 
- Klubfest 19/11 
  Hvem vil står for underholdning?  
  Forplejning mm. 
- Bestyrelsesmøde JFS 2/9 
- Status VM 2022 
 

  
Hvis ikke andre vil med til klubledermøde, så 
deltager jeg gerne sammen med Pernille. 
/TSN – KK 
 
Klubfest – Kollerup. Pernille spørger Bodil N. 
Underholdning: Bente finder nogen, der kan 
stå for det. 
 
Bestyrelsesmøde JFS: 
Meget tid gik med diskussion af 
mødeformatet fremadrettet. Lis (kasserer) var 
eneste fremmødte fra bestyrelsen. Corona 
året blev evalueret – hvad har vi lært og 
hvordan kommer de forskellige afdelinger i 
gang igen. Kan vi lære af hinanden?  
Vi er klar til at hjælpe festivalen, som vi plejer 
i JFS Fælles.  
Regnskab: Der var et forholdsvis stort 
overskud i JFS sidste år. Til GF tidligere på året 
spurgte Ole Holmgaard om pengene skulle 
bruges til noget og i så fald hvad. Til 
bestyrelsesmødet kom et forslag om, at lave 
et arrangement for alle de frivillige hjælpere i 
JFS. Evt. noget der er tilbagevendende hvert 
år. Der arbejdes videre med dette. Er det 
realistisk med romantiske drømme om 
fællesskab på tværs af de forskellige 



afdelinger? I OK Gorm er der mange frivillige! 
 Evt. temamøder. Evt. visionære møder. Evt. 
bestyrelsesmøder på AG. Evt. færre møder og 
fast mødeplan. Halfordeling som sidste år. 
 
Status VM: 
Det vigtigste lige nu er at rekruttere hjælpere. 
Der arbejdes på at få kontaktet alle de 
medlemmer i klubberne, som ikke har 
tilkendegivet, at de kan hjælpe til VM. Dette 
gøres via formændene. Helle Schou og Per Eg 
er ansvarlige fra WOC2022.  
Ellers arbejdes der videre med forberedelse af 
WRE og Publikumsløb i Billund i oktober. Der 
er workshop torsdag 9/9. På workshoppen 
opdateres funktionsledere og andre 
tilknyttede personer ift. status på VM – lige 
nu. Og ellers handler workshoppen mest om 
WRE i Billund.  
/PB 
WRE Billund/sprint div. match: 
Efter d.9.9. ved Pernille noget mere – derefter 
kommer der mere information om 
arrangementet i Billund.  
 
Rekruttering af hjælpere til VM: 
Pernille sender liste ud til resten af 
bestyrelsen på de medlemmer der endnu ikke 
har meldt sig som hjælper til VM. Bestyrelsen 
hjælper med at kontakte disse medlemmer og 
inviterer dem til informationsaften 27/10.  
 

3. Nyt fra kasserer v/Ole 
 
 

Ikke ret stort overskud fra JFM i Hastrup d. 
21.8. Ellers ikke noget nyt. 

4. Nyt fra udvalgene (meget gerne på skrift) 

 

   - 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    

Kort og skovudvalg: 
JFM stafet kort i Hastrup fik den store opdatering 
inden løbet, den blev vel modtaget af løberne. 
Kort og skovudvalgsmøde skal gennemføres 
snarest. 
Jelling skov blev opdateret i juli, trænger visse 
steder igen… 
Skove til vintertræning skal koordineres (med 

Steen?), bekræft venligst       med Claus – Det er 

KOK; der skal tage initiativ 
Byder vi ind på en divisionsmatch i foråret - NEJ 



   - Kommunikation & PR udvalg v/KK 

   - Skoleudvalg v/KK 

   - Klubhusudvalg v/KK 

eller holder vi os til WOC – JA (+ JFM lang i 
august? – udsat til 2023) 
 
Træningsudvalg: Fungerer fint. Styr på 
vintertræning.  
 
Rekrutteringsudvalg: Ikke mange med til 
rekrutteringsarrangement her i august. Der er lagt 
plan for et arr. i foråret igen med start oppe i 
byen. Brug evt. bare Facebook til annoncering, da 
annoncering i avisen er dyrt.  
 
Talent- og eliteudvalg: Brdr. Pedersen samt Nina, 
Rikke og Julie udgør henholdsvis H21 og D21 hold 
til DM stafet d. 18.9. Derudover er der flere hold 
med fra OK Gorm. Flot tilslutning.  
 
PB: JFM lang er først i 2023. Jeg tror, at Per har 
aftalt med Horsens, at de laver både 1. og 2. div. 
match i foråret 2022 for Sydkredsen, for at aflaste 
VM klubberne.    
 
Skoleudvalg 
De tre skoler i Billund Kommune: Sdr. Omme, 
Billund Skolen, Den Int. Skole har fået kort og 
poster er sat op. 
Introkursus afviklet i Sdr. Omme den 11. aug. med 
20 deltagere. Efterfølgende møde med spejderne 
vedr. Find Vej projekt ikke afviklet pga. for få 
tilmeldte. Afventer melding fra Orla for 
færdiggørelse. Så kan vi også sende en regning på 
14.500 kr. 
Introkursus endnu ikke afviklet på Billundskolen 
og Den Int. Skole. Bolden ligger hos de to skoler. 
Om skole-OL – KK holder møde i efteråret om 
hvordan stævnerne skal afholdes. Nye skolekort til 
andre skoler – først efter VM.  
 
Klubhusudvalg  
Pæn udlejning her i aug. sept.- bl.a. opfølgning på 
blå mandag for elever fra Jelling Friskole, som 
overnattede i nat – 6.9. Forældre var vagter. 
Gediminas igen flyttet ind (14 dage) 
 
Kommunikationsudvalg: ikke noget nyt. Der ledes 
stadig efter personer til at overtage udvalget. 
 
Skiudvalget: Ole indkalder til møde for 
medlemmerne her i efteråret.  



 
Arrangementsudvalget: har afholdt møde i 
august måned.  
 

B&U  
Ingen fysiske møder siden sidste 

bestyrelsesmøde, ej heller noget nyt i forhold til 

trekants-o eller B&U arbejde i sydkredsen. Dog 

skal TC fremadrettet ligge under børne unge 

områder og man arbejder på at skabe glæde ved 

orienteringsløb og derfor også vil lave en ny type 

konkurrencer som supplement til de allerede 

eksisterende for at få flere børn og unge til at 

deltage ved stævne (Kredsledermøde Juni 2019).  

Igangværende opgave 

Tirsdagstræning: Børne- og ungedomsløberne 

opdeles til træning, således at Steen snakker med 

ungdomsløberne og Toke (Pernille) tager 

børneløbere. Pt. er der er gruppe på 8-10 

børneløbere fordelt i alderen 6-12 år. 

Børnetræningen læner sig op ad den almindelige 

træningsplan. Ved træning uden for Jelling skov, 

så løbes de almindelige træningsbaner og ved 

træning i Jelling skov laves egne baner af de 

poster der alligevel er i skoven den pågældende 

tirsdag. Derfor er det vigtigt at tidsfristerne for 

indsendelse af træningsbaner til træningsudvalget 

overholdes, da vi ellers kan blive lidt presset på 

tiden. Banerne til børnetræningen består af små 

sløjfer i sværhedsgrad begynder, let og 

mellemsvær.  Foruden de almindelige o-baner vil 

der være et teoretisk moment eller en form for 

opvarmningsleg, ofte inden børnene sendes i 

skoven.  Teoretisk moment eller opvarmningslag 

kan fx være: 

•  Introduktion til kurver eller andre 

specifikke terrængenstande der skal 

bygges i sand efter tegning, sker i små 

grupper. Styrke den rumlige forståelse og 

sammenhold mellem løberen. 

• Signaturbingo – hvad er hvad 

• Terræntilvænning og løbetræning via 

fangelege med eller uden poster, stafet 

på korte rundstrækninger, test af 

gennemløbshastighed. 

• Fokus på postdefinitioner, IOF symboler, 



gode vaner ved til- og fraløb.   

Det efterstræbes at træningens varighed er fra kl. 

18:00-19:00 

Personresurser:  Der er behov for én der kan 

introducere børneløberne til den enkelte bane og 

sende børnene afsted. Derudover 2-3 personer til 

at skygge. På nuværende tidspunkt klares 

opgaven af Toke, Pernille samt 1-2 forældre, men 

ved løb uden for Jelling skov kan der være behov 

for hjælp med ekstra skygger. Steen klare 

ungdomsløberne, jeg håber at han nikker…  

Jo, han nikker ☺ 

 Fremadrettede opgaver efteråret 2021. 

• Informerer B&U løbere i OK Gorm om 
vinterens U-kurser, hvor OK Gorm 
deltagelse stadig er målsætningen. Dato 
for kursus mangler stadig. 

• Udarbejdelse af grovskitseret 
træningsplan for 2022 så indholdet og de 
teoretiske øvelser stemmer overens med 
koncepter fra TBU bogen. 

• Planlægning af sæsonafslutning/hygge (O-
løb, æbleskiver og bingo eller evt.  lave 
aftensmad og filmhygge.  /TSN 
Børneattester til de pågældende forældre 
- Ole spørger Toke. 
Kunne godt bruge flere voksne hjælpere. 

 

5. Status arrangementer efterår 2021/forår 2022 
 
- JFM stafet Hastrup (afsluttet) 
- Klubmesterskaber 
- Div. match/WRE Billund 24/10 
- Ungdomstur i uge 42? 
 
Forår 2022: 
- Påskeløb 
- Jellingløbet 
- Gorm 3-dages 
- Skole-OL 
- Hærvejsløbet  
 
- Status klubtur til Tjekkiet uge 42 2022.  
 

JFM stafet: har kun fået positive 
tilbagemeldinger. 
Klubmesterskaber DAG den 26. september i 
Frederikshåb. Indbydelse er på hjemmesiden. 
Klubmesterskaber NAT den 3.november i 
Nørremarksskoven. Kan afsluttes med kage i 
SNABs klubhus. 
Påskeløb 2022: ingen fælles overnatning. 
Jellingløbet den 8.juni 2022 
Gorm 3-dages den 10.-12.juni. Overnatning 
på Vedersø Klitcamping. Træningsløb i Husby. 
Claus vil prøve at tage kontakt igen vedr. 
turen til Tjekkiet i efterårsferien 2022 – der 
skal nok også snart meldes noget ud til 
medlemmerne. 
 
Hærvejsløbet den 25.juni 2022 – Henrik Holm 
beder bestyrelsen overveje, om vi skal 
uddelegere opgaven til gymnastikafdelingen? 



Løbet falder jo sammen med WOC 2022. 
Henrik og KK tager med til mødet herom, men 
vi kan vel ikke finde hjælpere i 2022? Vi vil 
godt holde fast i det fremover. KK snakker 
med Henrik, og de prøver at finde en løsning – 
evt. hjælp fra løbeklubben? 
(Vi har også samarbejde om Musikfestivalen 
med dem.) 

6. Vintertræning 21/22 v/Steen 

 
- Natløb i samarbejde med Snab 
- Gymnastik på Bredagerskolen  
- Børnetræning 
 

Jeg tror det bliver svært med egentlig 
børnetræning i OK Gorm regi over vinteren 
da flere børn også har andre sportsgrene, så 
min holdning er at vi hellere skal fokusere på 
at få nogle af børnene med til 
vintertræningsløbene i stedet samt u-
kurserne./TSN   
Gymnastik til vintertræning? Ja, tirsdage fra 
kl. 18 – 19.30. Det er for alle medlemmer – 
både børn og voksne. Gerne med tilmelding 
på Gorm Events til hver gang. Bente vil godt 
tage ansvar for træningen. 

7. Bestyrelsens sammensætning 2022 
 
På valg til GF 2022 er: 
Formand: Pernille  
Børne- og ungdomsudvalg: Toke 
Kort- og skovudvalg: Stig 
Rekruttering: Mangler 
Kommunikations- og PR-udvalg: Mangler 
 
Modtager alle genvalg?   
 

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. 
 

Stig modtager genvalg 

Pernille modtager genvalg 

Toke modtager genvalg 

Kommunikations– og PR udvalg: KK og 

Pernille prøver at strukturere arbejdet lidt 

mere. Ellers skal vi vente til efter VM og så 

prøve at finde ud af, om der er nogle af de 

nye medlemmer, der kan være interesseret i 

at komme med i udvalget. 

8. Næste møde 
 
 - Aftale næste møde i forretningsudvalget 
 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 
15/11. 
Aftales senere. 

9. Evt. 
- Ny bestillingsrunde Noname tøj 
- Tænk Temaer til næste års bestyrelsesmøder (vi 
tager det op på næste bestyrelsesmøde).  
 

Tema: hjemmesiden. 
Pernille og Grethe kigger på det med 
tøjbestillingerne inden så længe.  
 
Forbered temaer for 2022 til næste 



bestyrelsesmøde.  
 


