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Bestyrelsesmøde 12-10-2010

Sekretariatet
Erik Skovgaard Knudsen
Nørre Allé 87, 2. th
8000 Århus C
(+45) 22 42 36 26
pan@orientering.dk

12-10-2010

Fremmødte:
Bestyrelsen: Kent Lodberg, Kell Sønnichsen og Hans Vendelbjerg
I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)
Afbud fra: Ebbe Nielsen, Kenneth Skaug og Grethe Leth Jørgensen
En del punkter behandles ikke pga. formandens fravær.
Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden
DM hold Svanninge Bjerge – OK Pan blev nr. 2, den bedste placering i mange år.
Klubmesterskab og fest – Er så vidt vides på skinner.
Pandelampe tilskud v. Kell og Ebbe – Der gives et fast tilskud uanset hvilken type der vælges. Det forventes
som altid at løbere der har løbet mere end en sæson anskaffer sig sin egen lampe, så klubbens
udlånslamper kan benyttes af de nye medlemmer.
Spinning – Mulighederne for at få tid ved SATS er begrænsede i år, hvis de ikke skal kollidere med klubbens
øvrige træningstilbud. Er det en mulighed at lave en aftale om at bruge styrketræningsfaciliteterne i stedet?
Erik undersøger mulighederne.
Nedenstående punkter behandles på næste møde:
SNS
Siden sidst Natur & Miljø
Pan banner – et mere?
Pkt. 2 – Udvalgsbemanding
Skovudvalg – Kell har fået accept fra fire personer som gerne vil udgøre skovudvalget i fremtiden. Udvalget
forventes at være konstitueret til næste møde.
Løb 2011, tilladelser, stævneledere – Kristi himmelfartsløb og divisionsmatch i Lisbjerg. Begge løb er der
relativt godt styr på.
Ungdomstræning / UU – Udsat
Trænere – Der kommer et elitecenter til Århus efter nytår. Der følges op på næste møde.
Indpisker klub match 2011 – Hvem?
Post ansvarlig (at de er OK og at de har navn på) – Kent kontakter Hans Christiansen og hører om han har
en god idé.
Kommunikation / nyhedsansvarlig på nettet – En gennemgribende revision af hjemmesiden er ønskelig. Der
er dog ikke fundet nogen som vil påtage sig at stå for hjemmesiden. Kell snakker med Tutzon og spørger om
han vil stå for generel nyhedsformidling på hjemmesiden.
Ansvarlig poster i skoven – Kent har gravet tre poster i efter at de var gravet op og lagt på jorden. Ansvarlig
søges.
Nedenstående punkter behandles på næste møde:
UK til voksne
Stafet indpisker
Telt og stander ansvarlig til løb (Steffen Alm)
Ansvar for nye til træningsløb
Begynderkursus voksne
Klubtøjs ansvarlig (lager og bestilling)
Påsketurs ansvarlig
Pkt. 3 – Træner – udsat til næste møde
Pkt. 4 – Løb 2010
DPT – Regnskabet er nu tættere på at kunne lukkes. Det ligner et overskud på omkring 6000,-.
Night Champ – Klubtræningen suppleres seks torsdage af Night Champ-løbene som også vil blive
annonceret i klubbens træningskalender. Der skal koordineres fælles transport via forum.
Pkt. 5 – FEMINA 2011 – udsat til næste møde

Chef – Jan Hauerslev har meldt sig på banen.
Tidtagning – Det samarbejdsprojekt som blev diskuteret på sidste møde er ikke længere aktuelt. Jagten på
alternativer fortsætter.
Pkt. 6 – Evt.
Generalforsamling – Forslag til dato: 18., 20., 25. eller 27. januar. Ebbe Nielsen og Kim Rokkjær er på valg.
Generalforsamlingen kan evt. lægges efter en afdeling af Vintercuppen, så der sikres et vist fremmøde.
Nedenstående punkter behandles på næste møde:
Første hjælpskursus
Aktiv puljen
Næste møde 02.11.2010 kl. 19.30 på Silistria

