Referat fra bestyrelsesmøde PAN
Tirsdag den 30/10-2012 kl. 19.30 på Silistria - Vært: Per H.
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Ressource person projekt v. Lone
o Vi mangler at bruge nogle af pengene til ressourcepersonprojektet.
o Korttegnere kan få penge for det.
o Vi kan give dem til Henrik på forskud.
o Lone og Hans kigger på betaling af korttegnere.
o Hjemmeside opdatering
 Vi vil gerne højere op på listen over søgeresultater.
 En Facebook-side vil være at foretrække
 Kell skriver i PAN-posten
 Asbjørn skriver ud ved lejlighed.
 Lone hører Henrik om, hvordan vi kommer videre herfra mht. Facebook.
o Korttegning
o Regnskab
Find vej i dag 2013 (13/4)?
o Find vej i-dag 13.4. Skovtilladelse er i hus.
Divisionsfinale Folehaven…
o Fungerede godt med klubtur. Kort blev det diskuteret om man kunne have lavet bustur
på dagen, men det vurderes ikke at rykke antallet meget
o Der var stor tilfredshed med resultatet geografien taget i betragtning.
Århus Adventure klub v. Ebbe
o De kommer i besiddelse af kortfilen
o Halvårlig fakturering ved Asbjørn
Lamper (Stuen)
o Leveret til Ebbe og er på vej.
Faste poster – noget nyt? V. Kent
o Projekt i Odder uden stolper
o Kent foreslog at pælene males op i foråret.
o Kent tager sig af henvendelse fra Gregor Stenderup
Friløber – plakat –gangen?
o Kell arbejdere videre med plakaten, når han finder inspirationen.
o Meld gerne tilbage til Kell med "hvad man får for kontingentet"."
Sport2GO
o Virksomhed der vil finde løbere til vores klub, hvor de skal tilmelde dig på SMS til vores
træninger.
o Klubben får 200 kr for hver træning, hvortil der er deltagere fra Sport2Go.
o Lone arbejder videre med dette.
Andet?

Kommunikationsudvalg
a. Økonomi og trykkested? V. Kell?
i. Vi har skiftet trykkeri til Lavpristrykkeriet, hvor prisen er 3500kr + moms for tryk i farve.
4-farve tryk til nogenlunde samme pris som hidtidige trykkeri
Feminaløb
a. Fremtid v. Ebbe
Jan og hans folk fortsætter kommunikation med Aller
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Husudvalg
a. Referat fra kommunen? V. Hans
i. Intet referat.
ii. Morten kontaktes ang. ansøgning til køkkentilskud
iii. Vi vil gerne finde kræfter i klubben til at lave køkkenet selv.
b. Andet?
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Løbsudvalg
a. Ørnbjerg Mølle 2012
i. Evaluering:
1. Rigtigt godt løb med glad skovejer.
2. Vi skal være bedre til at planlægge oprydningen er på Sil efterfølgende
b. DM mellem 2013
i. Noget nyt? Ikke rigtigt. Der bliver muligvis problemer med parkering.
c.
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MTB-O løb 12/5 2013
i. Bjarke og Jørn Riis…. Dette er samme dato som Feminaløbet. Dette er uheldigt, men vi vil
gerne være med til at lave et super MTB-løb.
Påskeløb 2015
i. Ebbe indkalder sit lille udvalg
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UU og Børne træning
a. Børne- og ungdomstræning
i. Stadig mange til ungdomstræningerne efter mørkets frembrud.
b. Pandelamper + HH fond
i. Kenneth vil gerne have nogle lamper, som han har fået. Lamperne bliver administreret af
Kenneth.
ii. Kell laver opråb om at hvis man har nogle gamle hoveder/seler/batterier, der bare ligger og
samler støv, så tager klubben gerne imod donation.
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Økonomi
a. Hans – bemærkninger?
i. Der mangler afregninger fra ungdomsudvalget
b. Løbskonto – O-service
Bent har styr på sagerne
Eventuelt?
a. PAN træningsløb – form….
o Vi fortsætter med tirsdag og torsdag-træningerne, da de kører rigtigt godt for tiden.
o Ændring af tidspunkt for træningsløb? Tidligere? Kell snakker med Juul
b. Klubfest og klubmesterskab?
o Handelsfagskolen
o
c. Lamper til fællestræning?
o Billige lamper fra Kinamandens land? Det er måske for billigt?
o Som udgangspunkt tænker vi ikke at købe nye lamper, fordi batterierne er kommet frem.
d. MTB træning onsdag….
o John Skovbjerg har startet MTB-træning onsdag. Alle er velkomne.
e. Andet?
o Opgradering af software til SI-udstyr? Hvis det gør forholdene bedre uden store
problemer, så skal vi det
o Kell skifter PC på Silistria
o Kell undersøger hvad der koster for Skåde skole at anskaffe sig SI-udstyr
o Kell deltager i klubledermøde d 7/11
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