
 

 

 
 
Bestyrelsesmøde d. 29. januar kl. 19.45 - 22.00 på Sil. 
Vært:  Jan 
Vært historik 

Dato 6. marts 12.april  19. juni 16. aug 9. okt 18.december 29. januar  

Vært Kell Jeanette Camilla Henrik Ulrik Lone Jan Kent? 

 
 

1. Nyt løbskoncept - Jeppe (deltager måske) 
Ad. 1.   Der er ikke umiddelbart noget nyt at orientere om. Der arbejdes på konceptet. 
 
2. Regnskab 2018 og en indledende snak om budget 2019 – Kell 
Ad. 2.   Kell gennemgik det foreløbige regnskab, og bestyrelsen kunne konstatere, at økonomien igen i år ser fornuftig ud. Kell 
uddybede og forklarede de punkter hvor der indtil videre er differencer mellem budget og regnskab. Flytningen af regnskabsåret 
kan give et lidt misvisende billede enkelte steder i regnskabet. 
 
3. Generalforsamling - Lone 

a. Pan præstation 
       Ad. 3a  Bestyrelsen fintænker mulige kandidater til næste møde. 

b. Næste års bestyrelse og suppleanter (på valg Lone og Camilla, og begge suppleanter Jeanette og Henrik) 
       Ad. 3b   Jeanette, Henrik og Lone genopstiller alle, mens Camilla ikke ønsker at genopstille.  

  
4. Opfølgning på Thomas Hornbæk’s besøg sidste gang - strategi for fondsansøgninger i 2019 - Lone 

Herunder inspiration til 2019 mål “Mere af.. “(opsamling fra klubfest) Bilag 1 
Ad. 4.   Lone samlede op på snakken med Thomas Hornbæk på sidste møde. Klubbens måde at tænke sponserede aktiviteter 
skal systematiseres, og der skal i forbindelse med ansøgningerne tænkes mere strategisk. Vi skal gøre os klart om vi i 
virkeligheden har behov for mere og i givet fald konkretisere hvad det er. 
Det undersøges om der kunne være værdi i, at afholde et strategi seminar og i givet fald, hvilken udformning det så skal have. 

 
5. Oprettelse af brugere på hjemmesiden. Medlemsregister - Jan  
Ad. 5.   Der er læseadgang til hjemmesiden for alle. Det arrangeres sådan, at det kun er medlemmer af klubben der får 
mulighed for, at lave indlæg og kommentarer. Sekretæren opretter alle medlemmerne som brugere, hvilket kan give forskellige 
fordele i forbindelse med tilmeldinger og rundsending af mails. 

 
6. O-Track hvordan øger vi brugen? 

        Ad. 6.   Diskussion af mulighederne for, at øge brugen af O-Track. Vi har her fået et fantastisk redskab til evaluering af løb og  
        til sammenligning af de enkelte løberes vejvalg. Trænerne skal opfordres til, at inddrage brugen af O-Track i træningerne.  
  

7. Hvordan får vi større udbytte af Facebook? 
Ad. 7.   Diskussion af hvordan klubben kan få mere ud af brugen af Facebook.  
Alle træningsløb skal på Facebook siden som begivenheder. (Er gjort).  
Eliten opfordres til i højere grad at orientere om aktiviter og resultater på Facebook.  
Intro forløbet for voksne er lagt på Facebook som begívenhed, hvilket har resulteret i at vi allerede nu har dobbelt så stor 
tilslutning som sidste år, så vi bliver nødt til at lave venteliste. 
 
8. Hjemmeside – Jan 
Ad. 8.   Hjemmesiden er kørende på de fleste punkter, men der skal stadig opfordres til, at alle medlemmer løber siderne 
igennem og kommer med forslag til ændringer og tilføjelser. Der mangler stadig forskelligt omkring mulighed for tilmelding og 
direkte køb af ”billetter” til arrangementer. 
Shoppen til brug for salg af kort, kontingenter og medlemskaber fungerer upåklageligt, og minimerer administrationen ganske 
betydeligt. 

 
9. Idé fra Jeanette, der måske kan øge tilgangen af medlemmer tirsdag formiddag – Jeanette 
Ad. 9.   Opfordring til, at forsøge at øge tilgangen og deltagelse i pensionistgruppens aktiviteter om tirsdagen 

 
 



 

 

 
 
Korte punkter 
 

- Betaling for Foller kørsel? Hvem har ansvaret? Der kommer intet på kontoen 
Det blev besluttet at afskaffe betaling for kørsel til og fra træninger på såvel Holme Skole som Silistria. 
Betaling for kørsel til TC træninger bibeholdes efter hidtidige retningslinier, og reglerne for leje af Folleren i øvrigt fortsætter 
uændret. 

 
- Info: Fra 1/1-2019 har forbundet indført en fælles resultatdatabase (www.o-result.dk ), som arrangør skal i sikre at 

jeres resultater bliver uploadet til resultatdatabasen. https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/7726-o-result-er-klar-
til-at-modtage-resultaterne-fra-jeres-naeste-lob 

  
 
 
Evt. 
 
Dato for næste møde:  Den 19. februar klokken 19:45 
Eneste punkt på dagsordenen bliver forberedelse til generalforsamlingen 
 
Punkter hvert kvartal: 

- Opfølgning på økonomi  
-  

Punkter til kommende møder: 
True skov projektet, hvor Frank Linde deltager på klubbens vegne. Beskrivelsen af visionerne for projektet kan findes på 
Naturstyrelsens hjemmeside. 
 
Markedsføring  

- Kommunikation, gode input  https://www.bevaegdigforlivet.dk/media/4680/30782-kommunikation_onepager.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilag 1 

Mere af… Mindre af… (Pans klubfest 2018) 
Træning og kort:  

- Mindre løb i de samme skove (specielt til u-træning) - x2  
- Mere/flere trænere og træninger (prof. tilgang) 
- Flere fællesture (gerne til udlandet) 

- fællestransport, overnatning til konkurrencer 
- klubtur med fuldpension 
- med køreplan 

- Flere træningsløb - x4 
- gerne med en erfaren og en uerfaren arrangør 

- Mere Pan pigetræning 
- Mere let tilgængelige kortfiler 
- Mere introkursus til korttegning 
- Mere styrketræning - tidligere på dagen og i midtbyen - x2 
- Flere sprintkort i byen 
- Flere sprinttræninger 

 
Folleren:  

- Mindre betaling til foller kørsel. Mindre afgift på busleje. 
- Mere info om follerkørsel til nye medlemmer 
- Mere foller-abonnement (100 kr ish pr. år), så man kan køre med folleren lige så ofte man vil til 

mandagsstyrketræning og tirsdagstræning.  
 
Silistria og materiel: 

- Mindre krat omkring klubhuset (spørg Munthe) 
- Mere ny PC på Sil 
- Mere fornyelse af Silistria (male, oprydning, andre møbler) 

- særligt den gamle stue 
- udvidelse? - x2 

- Mere og bedre materiel (telte) til stævnepladsen - x2 
- højere disciplin omkring material. Pas på det! 
- Mere Post-folde kursus 

- Flere letvægtsstativer (og bedre reflekser herpå) 
- Mere sko/støvlevask v. Silistria 
- Nye brusehoveder i kvindeomklædningen 
- Flere sodavand i køleskabet - x2 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Social: 

- Mindre indforståethed 
- Mindre af det, der ikke har med o-løb at gøre, hvis det gør, at de frivillige ikke har energi til at lave o-

løb.  
- Flere sociale aktiviteter for ungdomsløberne (filmaftener...) 
- Mere frugt efter u-træning.  
- Mere fællesspisning 
- Flere alternative aktiviteter (rideture, biathlon, skiture) 

 
Økonomi:  

- Mindre Femina - x2 
- Mere brug af Nighttrails navn til at lave et stort trailløb i en weekend 

 
Medier, kommunikation og klubbens ansigt udadtil:  

- Mindre Pan post (også elektronisk) - x4  
- Mindre tidsforbrug (layout, opsætning), artikler er ok, men skal gerne komme løbende på 

hjemmesiden + billeder på artiklerne.  
- Mere klubblad i fysisk form. Evt nyhedsmail hver måned.  
- Mere info til nye medlemmer. 
- Mere kommunkation til medlemmer, som er ikke er på facebook 
- Flere sociale-medier opslag m. indhold (spørg Johan Dupont og Jeppe Kejser, de vil gerne hjælpe) 
- Mere koordineret samkørsel til træninger. Evt link via hjemmesiden.  
- Mere målrettet rekruttering af nye ungdomsløbere og forældre 

 
Andet:  

- Færre frivillige opgaver som er svære at besætte 
- Flere Pan arrangerede stævner  

- (“Panvåren”, “Djurslandsløb”…) 
- flere løb arrangeret af u-løbere.  

- Flere (og mere) frivillige. Vi er en forening, ikke et serviceorgan.  
- Mere knæk-koden  
- Mere brug af spørgeskema data. 

 


