
 
 
 

 

Bestyrelsesmøde d. 6. marts kl. 19.30 - 22.00 på Sil. 
Vært:  Kell 
Vært historik 

Dato 6. marts        

Vært Kell Jeanette       

 
Tilstede: Lone, Kent, Kell, Ulrik, Jeanette og Henrik 
Referent: Jan 
 
Velkommen til suppleant Henrik Nykjær 
Henrik Nykjær blev valgt som ny suppleant på den ordinære generalforsamling, og deltog for første gang. Det er ikke 
en pligt for suppleanterne at deltage i bestyrelsesmøderne men bestyrelsen opfordrer dog til at man gør det, som en 
form for ”indskoling”. 
 

1. Visioner 2018?  
a. Debat herunder inddragelse af: 

i. Opfølgning på “Hvad kan du forvente dig af klubben og hvad kan klubben forvente af dig?” 
Der afholdes møder med udvalgene, som herefter må bære det videre inden for deres område. 
Man kunne gentage ”medlemmerne møder udvalgene” en anden dag i et forsøg på at rekrutere nye medlemmer til 
udvalgene. 

 
2. Bemanding 

a. Opfølgning på spørgeskema 
i. Et opfølgningsmøde med trænings, løbs og kort udvalget, hvornår og hvem deltager? - holdes 

b. Oversigt over behov for hjælp fra medlemmer, bilag 1. Kan det være en vej til formidling? 
For at tiltrække og fastholde medlemmer skal der være sportslige oplevelser. Oplevelser skaber frivillighed. Emma 
kontaktes for en diskussion. 
Diskussion af, hvorvidt Pan skal indføre en fast tilbagevendende begivenhed. Hvad kunne det være og hvem skal 
styre. 
 

3. JWOC status - Kell 
Der arbejdes med at få skovtilladelserne på plads. 
Bemandingen i styregruppen er på plads. 
Der er ophængt et revideret organisationsdiagram i gangen bag computeren. 
Der pågår arbejde med at skaffe sponsorer. 
 

4. Nyt fra repræsentantskabsmødet - Lone 
Lone orienterede fra repræsentantskabsmøde i DOF, hvor der bl.a. var blevet lanceret ideen om individuelle 
medlemskaber af DOF. Diskussion af om tiltaget vil være et bidrag eller om det vil undergrave klubberne. 
 

5. Regler for brug af Folleren 
a. Som DOF regler? 

Kell føger op på DOF’s regler for kørsel i private biler, og melder ud på hjemmesiden. 
 

6. TBU - Jeanette 
Tue Lassen afholder møde med udvalg og trænere og vurderer at Pan har en velfungerende ungdomsafdeling. 
Jeanette gjorde sig overvejelser om, hvorvidt vi har resurcer til at gøre alt det vi gerne vil. En måde at spare lidt 
resurser kunne være, at bruge lørdagsløbene som en del af ungdomstræningen.  
Der kan offentliggøres tydeligere træningsløbslister og O-track kunne tænkes ind som en fast bestandel af 



 
 
 

 

lørdagstræningerne. 
Trail løbeskolen om onsdagen omdøbes, og der startes op med helårs mini- og børnetræning. 
Vi skal have engaget forældrene i højere grad. Vi hunne evt. invitere dem med til aktiv træning den første mandag i 
måneden. 
For at skabe variation og aflastning kunne man tænke at udveksle løb med Silkeborg. 
 

7. Økonomi - kommentarer til filerne fra Kell? 
Klubbens økonomi ser på nuværende tidspunkt ud til, at være fin. 
 

8. SportsIdent udstyr (fra sidste møde, er der nogle der arbejder med at søge fonde?) 
 
Korte punkter:  
 

● Præsentation af sponsorer på hjemmesiden – Lone  (Er påbegyndt) 
● “Find vej I”, der er stadig penge i puljen. Er der basis og ressourcer (tid) til et nyt projekt? 
● Skole OL - Jeanette 
● Møde om fornyet kontrakt med Løberen i marts, er der en eller to der vil med? 
● Møde med arrangementsudvalg, hvornår og hvem deltager? 

 
Info: 

● Persondataforordningen - Kell/Lone, sikre at Pan overholder de nye krav https://www.dif.dk/-
/media/difdk/frivillighedstjek/dokumenter/foreningsvejledningen.pdf?la=da 
Jan har gennemløbet O-service ifht https://do-f.dk/component/content/article/48-dansk-indhold/o-service-
nyheder/7433-har-i-styr-pa-hvem-der-har-adgang-til-hvilke-data-i-o-service 

● True skov projektet, hvor Frank Linde deltager på klubbens vegen. Beskrivelsen af visionerne for projektet kan 
findes på Naturstyrelsens hjemmeside. 

● Samarbejdsaftale med JustHealth, er trådt i kraft. 
● Billeder til Sil.(Ebbe og Kell varetager opgaven) 

a. Udvælg fotos 
https://drive.google.com/drive/folders/1N3ezv9UhkFDvDnMl1jSwcTfJVMxtEcan?usp=sharing 

 
Evt. 
 
Dato for næste møde:  12. april 2018 
 
Punkter hvert kvartal: 

- Opfølgning på økonomi  
 
Punkter til næste møde: 

- Knæk koden kursus?   
- Silistria oprydningsdag - Kent 
- Foller - Lone 

a. Betaling for at køre med Folleren - Kell 
b. Pan logo på Folleren 

- Retningslinjer for indmeldelse  
- Opdatering af hjemmeside 

- Problemer med indmeldelse 
 
 
 
 



 
 
 

 

Bilag 1 
Hvor kan du hjælpe Pan? 
 

Funktion Opslået d. Beskrivelse Kontaktperson Bemandet af Bemandet d. 

Planlægning og 
bemanding af 
træningsløb 

1. marts 
2018 

 Kent Lodberg   

Redaktør Pan 
Posten 

  Kell   

Omlægning af 
hjemmeside 

     

 


