
 

 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 24. oktober kl. 19.30 - 22.00 på Sil. 
Vært:  Lone 
Vært historik 

Dato 21/5 20/6 20/8 24/10     

Vært Ulrik Lone Kell Lone     

 
Afbud: Henrik 
 

1. Danmarks bedste orienteringsklub 2019 

 
Ad1. Stort tillykke til alle. Dette bør fejres 
 

2. PC og udstyr, se bilag 1 – Jan 
 

Ad.2. Det blev vedtaget at opgradere Pans IT udstyr over en bred kam. Der anskaffes en refurbished stationær og en 
tilsvarende bærbar med dockingstation og skærm. 
Efterfølgende er der anskaffet 2 nye Brother printere af samme type som den sekretæren har haft stående et års tid. Disse kan 
tilgås over wifi, så man tillige kan printe fra private bærbare og mobiltelefoner. 
Der er anskaffet en NAS harddisk som bliver sat op som et eksternt centralt lager, så alle der er på WiFi har en nem adgang til 
klubbens data. Den kan desuden fungere som backup af klubbens PC. 
Yderligere undersøges alternative muligheder til Dropbox, da denne har forskellige ulemper. 

 
3. Senior tiltag? Skal vi forsøge at få etableret et fast Panist tilbud tirsdag formiddag? - Lone 
https://www.aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-faellesskaber/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/bevaeg-dig-for-livet-puljen/ 

 
Ad.3. Der blev forelagt et tilbud til klubben fra Magistraten for Sundhed og Omsorg. Man kan her igennem søge et 

mærkbart tilskud, hvis man etablerer tiltag der retter sig mod voksne og seniorer. Målgruppen skal tilskyndes til, at deltage i 
motionsaktiviteter i foreningsregi for at styrke såvel fysikken som sociale relationer. Der spørges rundt blandt klubbens 
medlemmer med henblik på at finde en eller to tovholdere. 

 
4. Dato og koncept for klubfest og klubmesterskab – Lone 

 
Ad.4. Der undersøges hvilke modeller der kan komme i spil i forhold til afholdelse af klubmesterskab og klubfest. Der skal 

findes en løsning der sikrer så stor en deltagelse som muligt og som ikke kommer i carambolage med andre arrangementer. 
Det fastholdes at klubfest og klubmesterskab adskilles, hvis muligt. 
 
5. Retningslinjer for den eksterne Facebook side – Lone 
 

Ad.5. Diskussion af de forskellige sociale mediers rolle og formål i forhold til klubben. Det blev vedtaget, at Pans Facebook 
gruppe bliver lavet til en privat gruppe, således at man skal være medlem af gruppen for at kunne se indholdet. 

 
6. Spørgeskema til klubbens medlemmer – Lone 
 

Ad.6. Der skal igen udsendes spørgeskema til klubbens medlemmer. Vi skal revidere bemandingen af de forskellige 
udvalg, så vi kan sikre, at opgaverne spredes ud på flere personer end de er i dag. Vi skal sikre, at der er tilstrækkelig 
bemanding til, at udvalgene kan arbejde videre selv om enkelte medlemmer fratræder. 

 



 

 

7. Forslag fra Stinne Skammelsen 
 

Ad.7. Stinne har fremsendt forslag til ændring af DOFs reglement. Stinne foreslår forskellige ændringer af 
klasseinddelingerne for at sikre en større sportslig værdi af visse konkurrencer. Forslaget blev diskuteret. Bestyrelsen ser flere 
ulemper ved forslaget end fordele, hvorfor bestyrelsen ikke bakker forslaget op. Kell forfatter et mere uddybende svar til Stinne. 
 
8. Oversigt over klubbens materiel – Lone 
 

Ad.8. Der skal udarbejdes en oversigt over klubbens materiel, så der kan skabes et rimeligt overblik over hvad vi har og 
hvor det befinder sig. Jan tager hen over vinteren skridt til at lave en oversigt, som i første omgang begrænser sig til et 
regneark. 

 
9. Indstilling af æresmedlem – Lone 
 

Ad.9. Bestyrelsen diskuterede hvordan vi skal forholde os til udnævnelsen af æresmedlemmer. Diskussionen fortsættes. 
 
10. Ny elitestruktur og talentcenter struktur. - Eskil og Jeanette 

- Pan skal afgive høringssvar, begge forslag kan få betydning for Pan både praktisk og økonomisk. 
 

Ad.10. Forslaget fra DOF blev gennemgået og bestyrelsen enedes om, at Lone, Jeanette og Eskil udarbejder et fælles 
høringssvar. Høringssvaret fremgår af klubbens hjemmeside. 

 
11. Skoletilbud på hjemmesiden. Disse tilbud er forsvundet. De kan også oprettes i ULF kataloget. – Jeanette 
 

Ad.11. Jan undersøger hvad der var af materiale på den gamle hjemmeside og sikrer, at noget tilsvarende fortsat findes. 
Når dette er sket, opretter Jeanette tilbuddet i ULF kataloget. 

 
12. Strategi 

 
1. Justeringer i dokumentet 
2. Vedtagelse af strategi 
3. Næste skridt 

 
Ad.12. Bestyrelse har i samarbejde med Thomas Hornbæk ad flere omgange udarbejdet en strategi for klubben frem til 
2024. Meget har været vendt og drejet og der foreligger nu et næsten færdigt strategipapir. Bestyrelsen meget tæt på en 
endelige formulering af mission og vision. 
Arbejdet afsluttes på først kommende bestyrelsesmøde, hvor implementering af strategien skal drøftes. 

 
Evt. 

 
Dato for næste møde:  Tirsdag den 19. november 2019 klokken 19:45 

 
 

Vi mangler bemanding: 
1 person til teknisk hjælper på hjemmesiden 

  
Punkter hvert kvartal: 
- Opfølgning på økonomi  

 
Punkter til kommende møder: 
Pan løb - hvordan kommer vi videre? - Jeppe Ruud 

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


