
BESTYRELSESMØDE: NR. 4 2021-22, GORM 

TID:  Mandag den 17. januar 2022 kl. 19.00 

STED:  ABRAHAMSENS GÅRD 

 

DELTAGERE: OLE, BENTE, TOKE, KK & PERNILLE 

REFERENT: PERNILLE 

AFBUD: STIG, STEEN, CLAUS & INGER 

FORPLEJNING: PERNILLE 

Referat med kursiv. 

DAGSORDEN 
 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde nr. 3 
 

Hærvejsløbet 2022 – Der holdes møde i 
februar – her inviteres senioridræt med i 
forhold til evt. at hjælpe.  
 

2. Nyt fra formanden v/Pernille 
 
- Update WOC2022 
- Repræsentantskabsmøde lørdag den 5/3 
- Vejle Kommunes Idrætspris (Sportsgalla 28/4) 
 

WOC2022:  
Der er stor fokus på hjælperrekruttering.   
Helle Schou har trukket sig fra HR funktionen. 
Grethe Buch overtager. Hun overtager også 
pladsen i LOC. Grethe tager sig af alle de 
administrative opgaver omkring selve 
hjælperadministration, mens Per Eg tager 
opgaverne med kontakt til formænd samt den 
mere udadvendte del af jobbet.  
 
Vi kan indbyde 2-3 personer til VIP-området til 
finalerne. KK tager fat i Bent og melder 
tilbage med forslag. Det kan være tidligere 
formænd, gode samarbejdspartnere osv.  
 
Den fælles workshop for alle er 19/3.  
 
Kan vi bruge Leif Baun til at lave 
opslag/reklame/informationer i avisen 
omkring VM – frem til sommer? KK tager fat i 
Dorthe.  
  
Nogen der vil med til 
repræsentantskabsmøde? Der kan deltage 1 
mere end mig, foruden dem der inviteres af 
DOF. Ved endnu ikke om det bliver et fysisk 
møde – men det satser de på. Hvis nogen har 
interesse i at deltage, så kontakt Pernille.  



 
Pernille har tilmeldt/indstillet 
guldmedaljetagere til Vejle Kommunes 
Idrætspris.  

3. Nyt fra kasserer v/Ole 
 

Regnskab og budget er sendt ud på mail. 
 
Som i kan se i regnskabet, så er der 
tilbageføre sponsorindtægt for JFS. Mere 
information omkring dette efter møde i JFS 
25/1. Her deltager Pernille og Ole.  
 

4. Nyt fra udvalgene (meget gerne på skrift) 
   
- Træningsudvalg (Steen)  
- PR & Kommunikation (KK) 
- Kort & Skovudvalg (Stig) 
- Arrangementsudvalg (Bente) 
- Klubhusudvalg (KK) 
- B&U (Toke)  
- Talent & Eliteudvalg (Claus) 
- Skoleudvalg (KK) 
- Ski (Ole) 
- Rekrutteringsudvalg (Steen) 
 

Klubhusudvalg: Se beretning 
Skoleudvalg: Se beretning 
PR-og kommunikationsudvalg: 
Er blevet gjort opmærksom på af Pernille, at det 
link, der er under Klubinfo ->  Billeder ikke 
længere virker. 
Jeg har arbejdet med det. Har fundet løsningen, 
så de igen kan blive tilgængelige for alle 
medlemmer, men det vil tage lidt tid at lægge det 
om. 
I øvrigt: Se beretning 
 
KK forslår en klubtræning i Billund i foråret, så vi 
kan teste banerne, der skal bruges til Skole-OL.   
KK snakker med Steen.  
 
Træningsudvalg: Forårsplanen er påbegyndt og 
forventes færdig til tiden.. Igen med opstart i 
Jelling de første gange, hvorefter der skiftes med 
”fremmed” skov.  
 
Rekruttering: Plan for Rekruttering i foråret er 
klar, der mangler nogle navne på praktiske 
opgaver. Vi starter op søndag den 27. februar - 2 
gange sprint i Jelling by og 3 gange ved 
Abrahamsens gård. Der kommer mere info.  
 
Arrangementsudvalget: Styregruppen for 
Jellingløbet er i fuld gang. Der bliver udbudt 
halvmaraton og 3 gå-ruter. 
Vedhæfter forslag til prioriterede løb 2022. 
Vedhæfter forslag til klubturen til Tjekkiet i uge 
42 (De to forslag ligger i Dropbox).  
Ang. turen til Tjekkiet – hvordan sikrer vi 
bindende tilmelding? Skal der evt. opkræves 
depositum?  
Det blev foreslået, at der er bindende tilmelding 



1/5-2022. Afbud herefter koster 300 kr. (som er 
det depositum vi skal betale – udregnet pr. person 
– ved 30 deltagere).  
 
Udvalget har møde i marts måned, hvor vi 
planlægger klubmesterskabsklasserne. 
Det er bedst generelt ikke at bruge ”etape” løb til 
klubmesterskaber.  
 

5. Generalforsamling 23/2 v/Pernille 
 
- Valg af Dirigent 
- Oplæg: ”Den gode velkomst” – oplæg fra 
arbejdsgruppe.  
- Forplejning GF 
 
På valg til GF 2022 er: 
Formand: Pernille (modtager genvalg) 
Børne- og ungdomsudvalg:  
Toke (modtager genvalg) 
Kort- og skovudvalg: Stig (modtager genvalg) 
Rekruttering: Mangler 
Kommunikations- og PR-udvalg: Mangler 
 
Klubhusudvalg: På valg til udvalget i 2022 er både 
Jens Kristian Laursen og KK. 
Begge modtager genvalg. 
 
Indkaldelse til GF og samlet beretning kommer på 
hjemmesiden 1. februar. JFS annoncerer i avisen. 
Pernille har meddelt Lis fra JFS, hvornår vi holder 
GF.  
 

Dirigent: Pernille spørger Grethe.  
 
Bente spørger Bodil ift. forplejning.  
 
Oplæg fra arbejdsgruppe: ”Den gode 
velkomst”.  
 
KK laver opslag med indkaldelse til GF på 
klubbens hjemmeside 1. februar. Pernille har 
samtidig den samlede beretning klar, som der 
linkes til.  
 
Evt. sende information ud til medlemmerne 
omkring oplægget med ”den gode velkomst”. 
Så de er forberedt til GF.  

6. Temaer bestyrelsesmøder 2022 v/Pernille 
 
WOC2022 tager meget af vores tid i foråret. Jeg 
tænker vi kan arbejde videre med ”den gode 
velkomst” – som er på dagsordenen til 
generalforsamlingen i februar. Desuden skal vi 
have opdateres klubbens udviklingsplan samt 
hjemmeside.  
 
- Andre forslag?  
 

Godkendt – vi arbejder med de nævnte ting.  

7. Prioriterede løb 2022 
 

Bente laver liste og sender til godkendelse 
inden offentliggørelse.  



- Valg af løb (offentliggøres snarest, så folk kan 
planlægge).  
 

8. Næste bestyrelsesmøde (første møde i den nye 
bestyrelse). 
 

Forslag: 14. marts kl. 18.00 med spisning. 
Vedtaget.  

9. Evt. 
 
 

KK: 
Ud i Naturen i vinterferien (Find vej) 
Vi har igen fået henvendelse fra Vejle 
Kommune (Birgit Lykke Jørgensen) om vi som 
sidste år vil tilbyde Find Vej. 
Jeg har lovet at vi drøfter det og melde 
tilbage. 
Jeg har lavet et forslag der ikke er så 
arbejdskrævende, som det sidste år. 
Se bilag. 
Det kræver dog nok at vi lige skal rundt og 
sikre, at alle pæle er intakte. Godkendt.  
 
Revidering/opdatering af Find vej kortet 
over Vingsted 
Har været til møde med 
skydebaneforeningen.dk om brug af Find vej 
kortet. Orienteringsløbere har løbet på kortet 
samtidig med, at der var bueskydning (7.12.). 
Den nye bueskydningsbane på højen nord for 
skydebanerne er ikke på Find vej kortet. 
Jeg har skrevet til Vingstedcentret for at få et 
møde med dem om samme emne: brug af 
kortet. Var o-løberne den 7.12. fra 
Vingstedcentret?  
 
SRK: 
Kommentarer til stævnereglement 2023: 
Jeg har læst reglementsændringerne igennem 
og givet mine kommentarer og lagt 
dokumentet i folderen for dette møde. Der er 
længe til deadline for kommentarer (1/5), 
men jeg mener at vi skal sende kommentarer 
ind. Måske skal nogle stykker læse det 
igennem og kommentere i samme dokument, 
så kan vi blive enige om klubbens 
kommentarer til et bestyrelsesmøde i 
foråret?  
Reglementsændringerne læses igennem og 



der kan kommenteres på Stigs ark. Reglement 
2023 tages det med som et punkt på 
dagsordenen på bestyrelsesmødet i marts 
måned.  
 
Pernille: Koordinering af løb i vinterperioden. 
Bente sørger for, at der koordineres kalender 
to gange om året – mellem 
arrangementsudvalget og træningsudvalget. 
Før hen lå lørdagstræningsløbene i 
arrangementsudvalget, det kunne vi evt. 
ændre tilbage? Bente snakker med Steen.   
 

 


