
Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde 
 
d. 10 august 2017 19.30 - 21.30, på Sil 
 
Vært:  Ulrik 
Vært historik 
Dato 9/3 18/4 1/6 10/8 

     

Vært Lone Lone Kent Ulrik 
     

 

Dagsorden 
 

1. Køb af Foller - Lone 
a. Pan logo 
b. Reklamer 
 
2. Samarbejdsaftale med JustHealth? (jvf tidligere fremsendt mail) 
 
3. Ny klubtræner 
a. Effektivisering af mandag og tirsdagstræningerne? 
b. Stillingsopslag 
 
4. Åarhus frivillighedsby 2018  www.frivillighovedstad.dk  - er det noget for Pan? 
 
5. Klubmesterskab d. 4/11-2017 
a. Sted, Bent arbejder på en tilladelse, banelægger Kent 
b. Gruppering forslag fra Kent: 

Ungdommen er sorteret fra, følgende (alders)klasser: 
H21-44               D21-44 
H45-59               D45-59 
H60-                    D60- 
 
Hvis ungdommen er med,  6 ungdomsklasser 
H12                     D12 
H16                     D16 
H20                     D20 

c. Præmier 
d. Fest og underholdning 
e. Markedsføring på hjemmesiden 
 
6. DM hold - markedsføring og planlægning 
 
7. Kompetenceprofiler - Lone  
a. Plan: 

i. Udsend materialet til alle udvalg og forklar dias 1 og Link til materialet . spørgeskemaet udsendes i 
samme mail https://docs.google.com/forms/d/1jZ1hCc4jq0Bfz5jrUCTnzhXodcyhBzcij6f2NbRFLy4/prefill her 
bedes udvalget ligeledes kommenterer og evt berige skemaet. 

ii. Kort, løbs og træningsudvalg bedes kommentere på, hvordan de ser deres muligheder for at inddrage 
flere medlemmer og dermed også kompetence udvikle disse. 



iii. På klubaftenen præsenteres profilerne i dias 1 og vigtigheden af, at vi som klub har mange der kan 
besætte disse profiler. Herefter diskussion af, hvordan vi øger kendskabet til disse profiler og hvordan vi 
motivere medlemmerne til at bidrage. 
a. Efter klubaftenen og afklaringen af hvordan vi kan øge frivilligheden, udsendes spørgeskemaet til 
medlemmerne, spørgeskemaet ledsages af en mail, hvori dias 1 med forklaring indgår, kombineret med en 
forklaring på, hvorfor det er vigtigt at spørgeskemaet udfyldes. 
 
8. Klubaften (Bilag 1) - Lone  
 
9. Indmeldelse og kontingent - Jan  (er der behov for punktet?) 
a. Procedure og beskrivelse se bilag 2 
 
10. JWOC - Kell 
a. Status 
b. Styregruppemedlem? 
 
11. Dagsberg.eu - data skal flyttes! 
a. Hvem og hvordan? 
 
12. Samlet Pan foto arkiv? - Lone 

 

Korte punkter:  
 
A. Ungdomsafdelingen - Jeanette 

o Træning 
i. Minitræning for de 5 - 7 årige hver mandag kl 16.30 - 18.00 
ii. Børnetræning for de 8 - 10 årige hver mandag kl 16.30 - 18.00 
iii. Ungdomstræning for de 11 - 15 årige hver mandag kl 17.00 - 19.30 
iv. Juniortræning for de 16 - 20 årige hver mandag kl 17.00 - 19.30 

 Nye trænere  
 . (Lone: køb af yderligere to sæt trænertøj, en stor og en lille pakke) 
 Sommerskole - hvordan gik det? 
 

B. Femina 
o Er der afregnet? - Kell 
o Nye kontrakt -  masser af ros fra Event4you - Lone 

C. Knæk koden kursus? 
 

D. Gravering af pokaler for 2015 + ungdom 2016 - Anne Skaug påtager sig opgaven, men hvor er 
navnene? 

E. Input til DOF ang DOF’s økonomiske belastning i klubberne  - Kell? 
 

Kontakt til udvalg, kontaktpersoner 
 
Elite - 
Camilla  

Kort - 
Kell 

Ungdom - 
Jeanette 

Løb - 
Kell 

Arrangement - 
Lone 

Skov - 
Kell 

Træningsløb - 
Kent 

Klubtræning 
- 
Lone 

Hus - 
Kent 

Kommunikation - 
Ulrik? 



 
Info: 

F. Resume fra Nordkreds ledermødet   ‐ SIL,  d. 7 juni ‐ Kell          
o DM nat skal det afvikles i foråret eller i efterår?. Dette er ikke et DOF reglementsspørgsmål, 

men afgøres i Planudvalget. Løbet “parres med” Divisionsfinalen, for at tiltrække flere løbere. 
Prøveperiode på 2 år. (2018-19).  

o Forenklet point system til divisionsturneringen, Se oplæg og  Forslag til divisionsturnering 
 

G. Marselisborg centeret, aftale? - Jeanette 
 

H. Fonde og opfølgning på indsendte  - Jeanette 
 

I. Intro efter sommerferien - Lone 
 

J. Status på indkøb af kompas til primært ungdomstræning - Jeanette 
 
 

Evt. 
 
Dato for næste møde:  
 
Punkter til næste møde: 
Tilskud til pandelamper 
 
Bilag 1: 
 
Klubaften 
Forslag til tekst 
D. XX afholder bestyrelsen en klubaften med overskriften "Kend din klub". Formålet med aftenen er, at 
klubbens medlemmer får en større indsigt i, hvordan klubben er organiseret og hvilke opgaver der 
løses, for at vi har en klub med så mange tilbud. 
Aftenen rundes af med diskussion af hvordan vi får frivillighed og kompetence udvikling sat i fokus 
 
Dagsorden 

- Pan's organisation (bestyrelse og udvalg fortæller) - 30 minutter 
- Input til bestyrelse og udvalg -  20 minutter 
- Frivillighed - en nødvendighed for at få en klub til at fungere!  (overordnet præsentation af 
kompetenceprofiler, input til hvordan vi i Pan sikre stor frivillighed og kompetenceudvikling) - 
60 minutter 

   



Referat  

Dato:     10‐08‐2017 

Deltagere:  Lone, Kell, Kent, Camilla, Jeanette og Ulrik 

Referent:   Ulrik 

1. a)   Ny Foller er blevet købt og den gamle solgt.  

b)  Hans Bloch er i gang med at undersøge muligheden for en sponsor aftalte med SMC for 

dækning af udgifter til vedligehold. 

Der er også enighed om at bruge Folleren til at reklamere for vore andre sponsorer , hvis vi kan 

komme frem til an fornuftig aftale. 

Det blev også vedtaget at vi skal bruge bilen til at reklamere noget mere for klubben. 

 

I forbindelse med den daglige brug af Folleren, har det vist sig at det kan være svært at gennemskue 

hvem der har været brugere af bilen. Dette skyldes generelt mangelfuld udfyldelse af kørebogen. Vi 

skal have indskærpet at bogen udfyldes korrekt. 

 

Der skal findes en ordning til opbevarelse af nøgle til Folleren, da den nuværende vil ophøre. Forslag 

modtages gerne. 

 

2. Det er ok med en samarbejdsaftale med JustHealth.  

En rabataftale, hvor medlemmerne kan få adgang til behandling host JustHealth med rabat er 

meget positivt, dog bør henvendelse til klinikken ske på medlemmernes eget initiativ. Det må fra 

klubbens side anbefales, at sygdomme og skader primært vurderes af en (idræts)læge. 

Desuden har JustHealth et godt tilbud i forbindelse med genoptræning og forebyggelse, som vi 

også gerne vil drage nytte af. 

 

3. a)  En beslutning om koordinering af postudsætning/indsamling vil blive udskudt til efter 

trænernes møde i begyndelsen af september.   

b)  Forslaget til annoncen blev godkendt og vil blive lagt på hjemmesiden.   

 

4. Afventer nærmere information omkring hvad ”Aarhus ‐Frivillighedsby” egentligt går ud på. 

5. a)  Vi har fået afslag på brug af Rathlovsdal til klubmesterskab pga. jagt. 

Som alternativ skov blev bla. Hårup sande og Silkeborg Nordsov nævnt…..undersøges 

nærmere. 

b)  Klasseinddelingen blev diskuteret. Et par motionsklasser blev foreslået for at tiltrække de nye i 

klubben. 



  Yderligere skal det afklares om ungdomsafdelingen skal deltage i klubmesterskabet eller om de 

hellere vil afvikle deres eget, ud fra de erfaringer man har fra sidste år. 

Hele konceptet omkring løb/klubfest skal tages op til overvejelse. Skal der laves et nyt koncept 

a la Silkeborg orienterings klub? 

c)     

d)  Beslutning omkring musikken afventer. 

 

6. Næste DM hold løbes d. 3/9. Vi vil bede Ebbe slå på tromme for at få så mange med som muligt. 

Den strategiske planlægning skal foretages af en med kendskab til løberne….evt. Emma  

7. a)  Lone vil sende oplægget til kompetence‐skemaerne ud til udvalget for kommentar. 

8. Det blev besluttet at introducere skemaerne i 2 trin. 

Trin 1. ”Kend din klub” arrangement efter fællesspisningen d. 19/9.  

  Her vil de enkelte udvalg give en kort præsentation af deres arbejdsopgaver. 

 

Trin 2. ”Klub kend dig”(?) Her kan vi præsentere kompetence‐skemaerne for klubbens medlemmer. 

9.  

10. Kell fortalte at der mangler en ansvarlig for den del af JWOC der omhandler det sociale aspekt. 

?? blev foreslået og Kell følger op på det. 

 

 

11. I forbindelse med at Dagsberg.eu lukkes ned ved årsskiftet skal vi have flyttet 

resultatlister…primært fra Kr. H og Nightchamp…. og billeder over til Pans hjemmeside. 

Jeanette har allerede kopieret en stor del af filerne der ligger på hjemmesiden. 

Vi beder Jan om at se på det. 

 

Det blev endvidere foreslået at vi vil prøve at oprette en side på Pans hjemmeside med links til fotos. 

Evt.  Ebbe kom forbi og forelagde et forslag til fremtidens indkøb af klubtøj. 

Flere klubber er begyndt at lade medlemmerne bestille deres klubtøj direkte på nettet (kan ikke huske 

firmanavn). 

  Fordele: 

 Klubben behøver ikke at ligge inde med et større lager….og dermed bundet kapital 

 Ingen lager optælling 

Ingen gamle modeller 



Ingen opkrævning af betaling. 

Ulemper: 

Bestillingen vil kun kunne ske 2 til 3 gange om året (dette kan dog også gøre at folk kommer ud af 

starthullerne) 

Man vil ikke umiddelbart vil kunne prøve tøjet inden man bestiller. Dette kan dog klares med et 

prøveeksemplar af de pågældende størrelser i klubhuset…..eller man kan lige prøve en klubkammerats 

løbetøj. 

 

Bestyrelsen er generelt positiv for forslaget og Ebbe går videre med ideen. 

 

 

 

 

 


