
 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. november kl. 19.45 - 22.00 på Sil. 
Vært: Jan 
Vært historik 

Dato 21/5 20/6 20/8 24/10 19/11    

Vært Ulrik Lone Kell Lone Jan    

 
1. De sidste justeringer i strategien - Lone 

a. Vedtage strategi 
b. Næste skridt -  Thomas 

Ad. 1. Sammenskrivning og kommentarerne til det seneste oplæg til strategi for OK Pan blev gennemgået. Der var enkelte rettelser 
og justeringer til oplægget, og det forventes, at det endelige dokument kan fremlægges på næste bestyrelsesmøde.  

 
Korte punkter: 
 

2. Opfølgning på tilbagemeldingen på den nye landsholdstruktur  
Ad. 2. OK Pan har indgivet et hørings svar til et oplæg fra DOF angående en ny landsholds struktur. Bestyrelsen diskuterede DOFs 
reaktion på vores hørings svar og tager skridt til en henvendelse til DOF. 

 
3. Status på køb af PC og udstyr - Jan og Kell 

Ad. 3. Jan og Kell orienterede om status for opgradering af IT udstyret. Der er anskaffet en stationær PC med skærm samt en 
bærbar PC. Der er anskaffet 2 stk. ny farvelaserprintere. Der er anskaffet en WiFi hard disk, som vil kunne anvendes som central 
lager med mulighed for tilgang fra bærbare og mobil telefoner. Anvendelsen af denne skal fintænkes og ses i sammenhæng med en 
mulig overgang fra DropBox til JCloud løsning. 

 
4. Senior tiltag 

a. Møde med kommunen forventes afholdt i den kommende uge 
https://www.aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-faellesskaber/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/bevaeg-
dig-for-livet-puljen/ 

Ad. 4. Der forventes afholdt et møde med kommunen om hvordan OK Pan vil kunne bidrage til aktivering og engagering af ældre 
borgere jf. beskrivelsen i ovenstående link. Projektet støttes økonomisk af kommunen, men kræver naturligvis også en aktiv 
deltagelse fra klubbens medlemmer. Resultatet af mødet forventes at kunne refereres i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. 
 

5. Økonomi – Kell 
Ad. 5. Punktet blev udsat. 

 
6. Online betalingsmuligheder ved kontingent indbetalinger – Jan 

Ad. 6. Punktet blev udsat. 
 

7. Dato (7/3?) og koncept for klubfest og klubmesterskab – Lone 
Ad. 7. Dato er fastsat til den 7. marts 2020. Handelsfagskolen er bestilt og der arbejdes videre med koncept og placering af 
kubmesterskabet. 
 

8. Vedligeholdelsesdag d. 7/12 - Kent 
a. Er der noget vi skal drøfte? 

Ad. 8. Kent har taget skridt til afholdelse af den årlige vedligeholdelsesdag på Silistria. Dagen blev afholdt den 7. december og der 
er lagt et fyldigt referat fra dagen på hjemmesiden.. 

 
9. Spørgeskema til klubbens medlemmer – Lone 

Ad. 9. Lone arbejder med færdiggørelse af et nyt spørgeskema til klubbens medlemmer. Skemaet kommer til at læne sig op ad det 
sidst udsendte spørgeskema og forventes udsendt omkring årsskiftet. 

https://www.aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-faellesskaber/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/bevaeg-dig-for-livet-puljen/�
https://www.aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-faellesskaber/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/bevaeg-dig-for-livet-puljen/�


 

 
10. Femina 

Ad. 10. Kontrakten med  Aller om Feminaløbet skulle genforhandles for det kommende år. Desværre bliver der ikke et Feminaløb i 
Aarhus i 2020, grundet for få deltagere og for høje omkostninger. Aller har skåret kraftigt i udbuddet, for at begrænse 
omkostningerne.  
Pan skal derfor arbejde energisk på, at finde alternative aktiviteter, der kan kompensere for indtægtsnedgangen.  

 
11. Nye løb 

a. Arbejde videre på konceptet, som vi havde i støbeskeen sidste vinter? 
b. Løvfaldsløb 

Ad. 11. I fortsættelse af punkt 10 genoptages tankerne fra sidste vinter om at opstarte et nyt løbskoncept i OK Pan regi. Jeppe og 
Jan Hauerslev inviteres med til næste bestyrelsesmøde for at deltage i diskussionen. 

 
12. Indstilling af kandidater til priser for sportsåret 2019 - deadline 1. december? 

Ad. 12. Bestyrelsen gennemgår potentielle kandidater. 
 
 
 
Info: 

- Henvendelse fra Vestskolen om skolekort - Flemming Nørgaard tager kontakt til skolen 
- Invitation til første offentlige møde om udvikling af skov- og naturområde mellem Geding, Tilst og Kasted.  
- Sendt til Kent, Kell, Bent, Flemming og Frank www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-

nyheder/2019/november/udvikling-af-nyt-skov-og-naturomraade-mellem-tilst-geding-og-kasted/ 
Evt. 
 
 
 
Dato for næste møde er torsdag den 19. december 2019 klokken 19:45 
 
Til senere opfølgning: 
 
Oversigt over klubbens materiel  (laves ved lejlighed) - Jan 
Indstilling af æresmedlem (besluttes i januar) - Lone 
 
  
Punkter hvert kvartal: 

- Opfølgning på økonomi  
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