
Dagsorden Bestyrelsesmøde (stadig ”gammel” bestyrelse) 

 

Sted:  Virtuelt på Microsoft Teams – torsdag den 8. april 2021 kl. 19.00 

Deltagere: Ole, Stig, KK, Bente, Steen, Claus, Anette & Pernille 

Referent: Inger 

Afbud:  

Forplejning: Sørger man selv for ☺ 

 

Dagsorden Referat 
1. Diverse opfølgning v/Pernille 
 
- Repræsentantskabsmøde 6/3 – Pernille deltog 
 
- Kredsudvalget – åben post – Motions- og 
foreningsliv (Pernille har spurgt Jørgen 
Damgaard).  
 

 
 
Poul Christian Mouritsen blev valgt som ny 
formand for DOF – ellers intet ekstraordinært. 
Referatet fra mødet kan ses på DOF’s 
hjemmeside. 
 
Jørgen har sagt nej tak til denne post. 

2. Plan for Generalforsamling og 
bestyrelsesmøder 2021 v/Pernille 
 
- Dato for GF (fysisk/virtuelt) – hvad gør vi?  
 (indkaldelse dato – JFS – aviser osv.) 
PB: Forslag: Vi fastlægger en dato i maj måned 
og afholder GF fysisk – enten indenfor på 
Abrahamsens Gård (hvis man må det) og 
alternativt udenfor. Hvordan med JFS og 
annoncering?  
 
- Fastsæt dato for bestyrelsesmøde juni 2021 
(ny bestyrelse). Forslag onsdag den 23/6.  
 

 
 
 
Generalforsamling i OK Gorm afholdes onsdag 
d. 26. maj kl. 18 – højst sandsynligt som et 
udendørs arrangement (med pølser og brød). 
Pernille og KK sørger for, at det bliver 
annonceret i rette tid. 
 
 
 
Det første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse 
afholdes mandag d. 21. juni.  

3. Opsamling på sammensætning af ny 
bestyrelse v/Pernille 
 
- Formand Kommunikations- og PR-udvalget: 
Nyt?  
 
 

Kommunikation og PR v. KK: 
Vedr. Ny formand: 
Svend Erik J. er spurgt og sagt nej. 
Anne Sofie Olsen er spurgt og sagt nej. 
Rikke Binder er spurgt. Lovet at give svar før 
torsdag. 
KK har ikke hørt mere fra Rikke, men følger op 
på det og koordinerer derefter med Pernille. 
Toke har sagt ja til at overtage Steens plads 
som formand for Børne- og Ungeudvalget. 

4. Nyt fra Kasserer (Ole) 
 

Der kommer corona kompensation fra sidste år, 
og der kan også søges igen. Ellers intet nyt. 



 
 

Bent har styr på Regnskabet.  

5. Nyt fra udvalgene (gerne på skrift i Dropbox 
inden mødet) 
 
- Træningsudvalg (Anette og Steen) Evt. tages 
punkt 6 her!  
- PR & Kommunikation (KK) 
- Kort & Skovudvalg (Stig) 
- Arrangementsudvalg (Bente) 
- Klubhusudvalg (KK) 
- B&U (Steen)  
- Talent & Eliteudvalg (Claus) 
- Skoleudvalg (KK) 
- Ski (Ole) 
- Rekrutteringsudvalg (Steen) 
 

Kommunikation og PR: 
I uge 7 var der i samarbejde med Vejle 
Kommune et tilbud til familier om at komme ud 
på Find vej bane i Museumsskoven, Give, Jelling 
Skov og Vingsted skov. 
62 familier deltog. 21 af disse returnerede 
bogstavkodebevis til KK og deltog i lodtrækning 
om 9 præmie-sæt. Disse 9 har fået præmie og 
takkeskrivelse tilsendt (forsendelse betalt af 
Vejle Kommune) 
Aktiviteten gentaget her i påsken, men uden 
kommunens medvirken. Vi har lavet en åben 
Facebook begivenhed, der hedder ”Tag hele 
familien med i skoven i påsken og vind et 
påskeæg”. Tilbuddet er også pr. mail sendt 
direkte ud til de 65 familier, der deltog i Find 
vej tilbuddene i vinterferien., men denne gang 
koster det 25 kr. pr tur/familie for ikke 
medlemmer. Fra et link på hjemmesiden kunne 
man skrive instruktion og kort ud og foretage 
betaling. Dette initiativ et forsøg efter råd og 
med hjælp fra DOF. 
En familie har returneret bogstavkodebevis, så 
foreløbig skal vi kun af med et påskeæg. 
Det sørger KK for, evt. med hjælp fra Ole. 
 
Der har været annonce og læsestof i Jelling 
Ugeavis mht. træningsopstart 6. april 
 
Klubhusudvalg: 
Det er 25 år siden OK etablerede vej fra 
Skovgade til Abrahamsens Gård med 
afsluttende P-plads. 
Selv om vejen og P-pladsen er velholdt trænger 
begge dele til en topdressing/slidlag. 
Udkast til Jelling Sparekasses Fond lavet. 
Dette udkast inkl. budget sendt direkte til 
bestyrelsen for godkendelse før afsendelse af 
ansøgning til fonden. Frist 22. april. 
Fin ansøgning – godkendt af bestyrelsen. KK går 
videre med det.  
Skoleudvalg: 
Skole OL regionalstævner i Gadbjerg og Grene 



aflyst pga corona. Vi må vurdere om de skal 
tilbydes i efteråret. 
Skole OL Finale i Billund (fysisk) aflyst pga 
corona. Ændret til en virtuel udgave i 2021. 
Vedr. tegning af skolekort i Billund kommune: 
BillundSkolen færdigtegnet. (Søren&KK) 
Den Int. Skole Billund stærkt på vej (Søren&KK) 
Sdr. Omme Skole: Færdigtegnet, mangler 
efterrekognoscering. Der tegnes også et 
nærkort i Sdr. Omme. (Flemming A) 
Når kortene er færdige skal der opsættes 
postskilte og afvikles kurser (KK). 
BillundSkole og Den Int. Skole betaler hver for 
ovennævnte ydelser 8.500, Sdr. Omme 14.500. 
 
B&U: 
Der er afholdt møde den 25. marts. 
Trænerfordeling, udvalgets sammensætning, 
træningsplanen mm. – Toke ny i udvalget. Der 
søges efter en forældrerep. Helene J. har ytret 
interesse. Trekant-O udskudt til efteråret.  
 
Træningsudvalget:  
Forårsplanen blev lavet i samarbejde med Kr. 
Øllgaard, som er ny i udvalget. Første 3 gange i 
Jelling, derefter skiftende med 2 x samme 
moment. 
Der samarbejdes med planlægningsudvalget i 
forbindelse med Gorm 3 Dages i Gjern Bakker. 
Trænerne er fordelt således: Nanna og Toke 
tager sig af de yngste ungdomsløbere, Pernille 
tager sig af de mellemste ungdomsløbere, og 
Steen tager sig af de ældste ungdomsløbere. 
Der er ikke fundet nogen fast træner til de 
voksne, men Anna Grethe vil gerne hjælpe, når 
hun har mulighed for det. Steen prøver også at 
lave noget for de nyere voksne.  
KK foreslår, at der kan afholdes sprinttræning 
på skolekort i Billund. 
 
Rekruttering: Sat lidt på stand by forud for 
sæsonstart pga. Corona. Måske kan det 
arrangeres efter sommerferien – planen og 
hjælperne er klar, og der er også kommet 
tilskud fra Vejle kommune, som vi havde søgt 



om.  
 
Arrangementsudvalget: 
Har ikke afholdt møde endnu i år. 
Jellingløbet: møde i aften, hvor det besluttes at 
udsætte beslutningen til midt i maj. Enten afholdes 
Jellingløb Light med kun 5,6 km ruten ellers aflyses 
løbet helt. Venter med at holde 40 års jubilæumsløb 
til 2022. Styregruppen vil gerne søge Jelling 
Sparekassefond om tilskud til et stort digitalt ur – er 
det en god idé eller skal det vente?  
Da vi allerede har en anden ansøgning til Jelling 
Sparekassefond, skal vi se, om vi kan søge et andet 
sted – f.eks. Vejle kommunes kulturpulje, Nordea-
fonden eller Skole OL – puljen. KK vil gerne 
undersøge det, og Ole vil finde en pris på sådan et 
ur. 
 
Kort og skovudvalget: 
Tegning af Skolekort, se under Skoleudvalg 
Fokus på Hastrup plantage, som Søren, Jacob og 
Stig rekognoscerer med Jacob som ansvarlig. 
Mindre opdateringer foretages løbende af fx Jelling 
og Tykhøjet inden træningsløb.  
 
Skiudvalget: Intet nyt. 
 
Talent – og Eliteudvalget:  
Intet nyt. Har møde i udvalget torsdag aften efter 
bestyrelsesmødet.  
 

6. Træning forår 2021 v/Steen-Pernille 
 
- Status træningsopstart/træningsplan 
- Evaluering familieorientering uge 7  
- Rekruttering (familieorientering), hvornår? 
Maj/August/næste år?  
 

Se under punkt 5 – Træningsudvalg og 
rekruttering.  

7. Status arrangementer 2021  
 
- Forår 2021 (aflysninger?) Status!  
  Jellingløbet, Gorm 3-dages, Hærvejsløbet, 
  Musikfestival, Skole OL.    
- Status JFM Stafet august 21 
- Div. Match/puplikumsløb Billund 24/10 
 

Jellingløbet – se under punkt 5 – 
Arrangementsudvalget. 
 
Gorm 3 dages i Gjern fra d. 11. – 13. juni – vi 
håber, det kan afvikles. Depositum for de 
reserverede hytter er betalt, men inden sidste 
betaling, må vi afgøre, om det kan lade sig gøre 
med overnatning, eller om det kan afvikles uden 
overnatning.  
 



Hærvejsløbet: Hærvejsløbet er IKKE aflyst, men 
meget afhænger fortsat af myndighedernes 
udmelding.  
Seneste orientering fra Hærvejsløbet lød 
således:  
Vi må afvente næste udmelding i midten af 
april, før vi kan forholde os mere eksakt og 
praksisnært til vores cykelløb. 
Vi glæder os fortsat til eventen og glæder os 
over at politi og kommune forholder sig positivt 
med tilladelserne. 
Efter myndighedernes udmelding midt april vil 
vi efter al sandsynlighed indkalde til møde i 
start/midt maj. 
 
Musikfestival – ved vi endnu intet om, men vi 
har tilbudt vores hjælp. 
 
Skole OL – kun virtuelt i år. men mange klasser/ 
skoler er tilmeldt 
 
JFM stafet i Hastrup skov lørdag d. 21. august – 
kortet revideres, og der laves aftale om 
stævneplads. Vi håber, det kan afvikles. 
 
Div. Match/Publikumsløb i Billund søndag d. 24. 
oktober – Pernille er stævneleder og 
koordinerer med Flemming Jørgensen med 
hensyn til arrangementet, som også indeholder 
et WRE sprint. OK Gorm står kun for 
publikumsløbet, som også er en div. Match for 
2.div., men skal også hjælpe med det WRE 
sprint løbet, da det arrangeres af VM gruppen. 
Banelæggeren for WRE løbene laver også 
banerne for publikumsløbet. Indtjeningen for 
publikumsløbet går til OK Gorm. 

8. Status VM 2022  
 
- VM træning Grindsted 24/4 
- Nyhedsbrev sendt rundt 25/3 
 

 
 
Træning aflyses – ingen lande har tilmeldt sig. 
Nyhedsbrev om VM 2022 er sendt rundt til 
medlemmerne. 

9. Evt.  
 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 21. juni 
kl. 19 – forhåbentlig i Abrahamsens gård. 
Tak for et godt møde! 



 


