OK Pan bestyrelsesmøde 6/1 2009
Referat
Til stede: Ebbe Nielsen, Hans Vendelbjerg, Kim Rokkjær, Kent Lodberg, Kell Sønnichsen.
Afbud: Kenneth Skaug, Grethe Leth Pedersen, Erik Knudsen.
Referent: Kell Sønnichsen.

1 Siden sidst
Julekort er sendt ud. Enkelte – mest til skovejere – er kommet retur fra postvæsenet som
uanbringelige.
Der er købt en ny computer til Silistria.
KR har kigget på nyt fodboldbord. Det er meget dyrt at få et ordentligt. EN har måske en kontakt,
hvorigennem et brugt kan skaffes.

2 Gennemgang af regnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået og et budget for 2008/9 opstillet. Det er lidt svært, når der ikke
kommer input fra udvalgene om deres behov.
Der er fortsat enkelte store tilgodehavender på løbskontoen, herunder et på ca. 4500 kr. Inkasso blev
diskuteret. [Tilgodehavendet er senere blevet indbetalt].
Efter at kraftcentrene er blevet nedlagt og Henrik J. samtidig har ønsket at stoppe skal vi have en
anden form for klubtræning. Løsningen er nu:
•

Per og Lars Hjerrild laver styrketræning mandag aften.

•

Gry og Emil laver ungdomstræning mandag eftermiddag.

•

Gry samler en gruppe på ca. 4 personer, der kan stå for introduktionstræning tirsdag med
udgangspunkt i posterne fra om mandagen.

•

Henrik J og Bjarne Hoffmann koordinerer træning mandag-torsdag. Fokus vil i højere grad
også være på at udnytte de almindelige træningsløb onsdag/lørdag. Der sættes ansvarlige på
de enkelte tirsdags- og torsdagstræninger.

Økonomien i ovenstående er, at Gry får et honorar, kommer på diplomtrænerkursus sammen med
Emil, samt Henrik og Bjarne får kontingent og løbsafgifter (indenfor en vis grænse) dækket.
Budgettet kom til at afspejle disse ændringer.

3 Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamlingen var i Pan-Posten nr. 633 – dvs. i fuld overensstemmelse med
lovene.
Arrangementsudvalget står for forplejning; KR følger op på det.
Finn Hother har tilbudt sig som dirigent.
Der var ikke kommet nogle forslag til årets Pan-Præstation, så bestyrelsen valgte selv en.
Kriterierne for tildeling blev vendt, og det blev besluttet at vi primært uddeler den til en særlig
præstation – sportsligt eller organisatorisk – og hvis der ikke var en sådan oplagt kandidat ville det
være ”det lange seje” træk, der skulle belønnes.

KR og EN er på valg, og stiller begge op, hvis ikke andre melder sig. Det gav anledning til noget
diskussion af bestyrelsens arbejde. I dag ligger meget af rutine-arbejdet og ekspeditionssager i
bestyrelsen, hvor også mange af initiativerne kommer fra. Det bør ændres, og især bør udvalgene
blive mere initiativrige.

4 Udvalgsbemanding
Der var ikke kommet nogen reaktioner på efterlysningerne i Pan-Posten nr. 633.
Indtil videre ordner HV øl og vand, mens vi fortsat mangler en vicevært.

5 Poster i skoven
Langt om længe har EN fået et dokument fra kommunen om samarbejdet i Hasle Bakker, så en
ansøgning om Poster i Skoven kunne sendes til DOF. Alt er ellers klar, bortset fra at vi mangler
nogle pæle (ca. 20) og fuglekasser (6-8), så vi også har nogle i reserve. KL checker.
Århus 1900 vil stå for udsætningen i Hasle Bakker.
Kommunens projekt omkring aktivering af Hasle Bakker har spurgt til økonomi. De er villige til at
betale noget.
Økonomi i genoptryk af brochurer blev drøftet. Der skal sælges et kort pr. ca. 10 brochurer før det
blot hænger sammen, og det sker næppe. Måske vi kan få et fast ”driftstilskud” fra kommunen til at
dække brochure-udgifterne?
EN afventer kommunens svar på forespørgsel om skolernes behov. Ønsker de Risskov-kort? Flere
af de de tre Marselisborg-kort? Skal vi lave nogle projekter ude på skolerne?

6 Projekter 2009 og fremad
DM 2009 kører på skinner. John Holm har bl.a. lavet et oplæg til regler for startret for klubbens
løbere, hvilket bestyrelsen kunne tilslutte sig. Det er klare regler, der er nemme at håndhæve, og de
meldes ud i Pan-Posten. Dertil kom en mulighed for at ”købe” sig til en startret ved at påtage sige et
arbejde med stævnet (som selvfølgelig ikke konflikter).
Dansk Park Tour 2009 og Midgårdsormen 2010 diskuteres med Hanne Møller Andersen
(løbsudvalg), der inviteres til næste møde.

7 Feminaløb 2009
Sponsor People, som Femina har hyret til at stå for projektet, er noget langsomme i deres
kommunikation.
Der er lavet aftale med HNIE om at pakke gaveposerne. Det koster nogle penge og giver noget
transport i løbs-weekenden (10-11/5) for at hente poserne, men vi slipper for en del arbejde, og især
besværet med at planlægge pakningen. Det er nemlig ofte i sidste sekund, at der er fundet hjælpere
nok til dette.
Derudover bliver der ikke sendt startnumre ud. Der forsvinder for mange i posten. I stedet udleveres
de på selve løbsdagen, hvilket gør at der skal skaffes en del hjælpere til dette.
EN arbejder med en ide om Garmin som sponsor på løbet.
Der blev også drøftet en mulighed for at sætte en ”storskærm” op med plancher med information
om orientering. Der så ikke ud til at være den store effekt af at putte en brochure i gaveposen, som
vi gjorde sidste år.

8 Eventuelt
KS deltager på klubledermøde 29/1 og repræsentantskabsmøde 28/2. Flere deltagere ønskes –
specielt til klubledermødet.
Vi har tidligere diskuteret muligheden for at holde et førstehjælpskursus i klub-regi. Ideen er dukket
op igen, og der var enighed om, at det var en god ide.
Næste møde bliver 5/2 eller 19/2 kl. 19.30 på Silistria. Dato afhænger af, hvornår HMA kan.

