
 

 

Bestyrelsesmøde d. 18. december kl. 19.45 - 22.00 på Sil. 
Vært:  Lone 
Vært historik 

Dato 6. marts 12.april  19. juni 16. aug 9. okt 18.december   

Vært Kell Jeanette Camilla Henrik Ulrik Lone   

 
 

1. Nyt løbskoncept - Jeppe, Rasmus, Andreas og Mette  deltager (fra kl. 19.45 - 20.15) 
Ad. 1.   Jeppe orienterede om status for arbejdet med udvikling af et nyt Pan løbs projekt. Der er planlagt et møde i løbet af januar 
hvor der vil blive arbejdet videre med planerne. 
Bestyrelsen orienteres igen efter næste møde. 

  
2. Strategi for fondsansøgninger i 2019 - Thomas Hornbæk deltager (fra ca. kl. 20.25 - 20.45) 

Ad. 2.   Thomas Hornbæk var inviteret for dels at fremlægge sine overvejelser om grundlaget for fondsansøgninger, men nok især 
for at få input fra bestyrelsen. Som det ser ud nu, er arbejdet med fond raising temmelig ustruktureret og bør defineres bedre. 
Vi skal gøre os klart hvad vi har af ønsker og behov, og den indsats der lægges skal matche målene. Vi skal optimere ansøgning af 
midler meget bedre, så vi ikke bruger unødig energi. 
Thomas vil arbejde videre som strategisk konsulent, og tager kontakt til Ebbe og med Jacob, som ser på ansøgninger i forbindelse 
med JWOC. 
 

3. Klubmesterskab 
a. Dato for mesterskaberne bliver den 9. marts 2019. 
b. Banelægger er Kent Lodberg, som også sender indbydelse ud 
c. Skoven er for første gang Lyngdal Plantage ved Sorring. 

Invitationerne er udsendt og lagt på hjemmeside og Facebook. Der er mulighed for tilmelding via indbydelsen eller kalenderen på 
hjemmesiden. 
 

4. ESAA strategi – Jeanette 
Ad. 4.   Diskussion af hvordan bestyrelse forholder sig til fremlagte strategioplæg for ESAA. Der diskuteres videre omkring økonomi 
og principper for samarbejdet. 
 

5. Hjemmeside - Jan 
a. Status og næste skridt 

Ad. 5.   Hjemmesiden er nu pænt oppe at køre, men vil løbende blive optimeret og tilpasset. De fleste af de statiske  sider er ved at 
være på plads.  
Input og tilføjelser fra medlemmerne er fremover velkomne, og kan i begyndelsen publiceres via sekretæren. 
Et af de nye tiltag er etablering af en webshop, hvor der foreløbig sælges kort og kontingenter. Indmeldelse og betaling foregår nu 
gennem hjemmesidens butik, hvilket gør administrationen noget enklere.  
Der kan foreløbig betales med MobilePay og Visakort, men der kan udbygges til andre betalingsformer som PayPal o.l. 
Næste skridt er opsætning af mulighed for at tilmelde og købe billetter til selvprint til arrangementer. 

 
6. Generalforsamling, dato mv. 

Ad. 6.   Generalforsamlingen er fastsat til tirsdag den 19. marts 2019 klokken 19:45 i Silistria. Kell sørger for udarbejdelse af 
indkaldelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Korte punkter 
 

7. Ny bemanding i trænings og skovudvalg – Lone  
Ad. 7.   Det er nu lykkedes at få bemandingen på plads i både træningsløbsudvalget og skovudvalget. 
Træningsløbsudvalget består nu af Annemette Sørense, Ida Bobach og Hans Christiansen mens skovudvalget er bemandet af 
Søren Kristensen.  
 

8. Folleren -Lone  
a. Betales der for kørsel? 

Der er monteret klistermærke I Folleren med gældende takster for kørsel. Der skal suppleres med oplysning på Facebook gruppen. 
Der er ikke indgået særlig mange betalinger for kørsel indtil videre. 

b. Betræk?  
Hans Bloch har overdraget opgaven til  Henrik Nykjær, som går videre med sagen. 

c. Kort der viser hvor bilen må parkeres ved OMA? 
Folleren skal følge gældende regler for parkering. Der er skiltet på alle arealer omkring kollegierne med anvisning af, hvor der ikke 
må parkeres. 

d. Logo + navn på bilen 
Kell fremsender logo påny. 
 

9. Skanderborg Find vej projekt (varetages af Flemming Nørgaard) - Kent 
a. Kortet er færdigt, kommer der et åbningsløb? 

Kortene er færdige, og sælges gennem hjemmesiden. De første eksemplarer er allerede solgt. 
 

10. AUH projektet, status  - Jeanette 
Ad. 10.   Der er på nuværende tidspunkt fremsendt projektbeskrivelse, som afventer reaktion. 
Der er indsendt ansøgning til Aarhus Kommune angående et projekt for 5. og 6. klasser. 
 

11. JWOC status – Kell 
Ad. 11.   Der er foretaget en budgetrevision som viser, at arrangementet for nuværende ser ud til økonomisk at løbe rundt. En stor 
del af indtægterne vil først begynde at vise sig på et senere tidspunkt. 
Den 8., 9. og 10. juni vil der blive afviklet testløb og blive foretaget udtagelser. 
 

12. Medlems spørgeskema, resultat – Lone 
Ad. 12.   Svarene på det udsendte spørgeskema er kommet retur. Der er indkommet svar fra 87 af klubbens små 400 medlemmer. 
Svarene er blevet sorteret og delt ud til de relevante udvalgsformænd. 
 

13. Status på renovering af stuen – Kent 
Ad. 13.   Der er blevet frisket kraftigt op i den gamle stue, så der nu er meget mere albuerum. Der er blevet etablere en ”wall of 
fame” og lokalet er blevet lysnet med maling alt træværk. Der er fremstillet nye møbler og skabt mere plads. 
 
Info:  

14. Femina d. 4. Juni 2019 i Mindeparken 
Ad. 14.   Jan H. stævneansvarlig 
 

15. Nyt SI udstyr bestilt 
Ad. 15.   Det bestilte SI udstyr er kommet hjem, og Henrik Nykjær ser på muligheden for, at lave en kuffert hvor printerudstyret kan 
fastmonteres, så håndtering af ledninger og batterier minimeres. 
 
Evt.        Der var ingen bemærkninger under dette punkt. 
 
Dato for næste møde:  tirsdag den 29. januar 2018 
 
Punkter hvert kvartal: 

- Opfølgning på økonomi  
Punkter til næste møde: 
True skov projektet, hvor Frank Linde deltager på klubbens vegne. Beskrivelsen af visionerne for projektet kan findes på 
Naturstyrelsens hjemmeside.  


