
 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 19. december kl. 19.45 - 22.00 på Sil. 
Vært: Jeanette.                    Afbud fra: Jan B, Eskil og Jeppe 
Vært historik 

Dato 21/5 20/6 20/8 24/10 19/11 19/12   

Vært Ulrik Lone Kell Lone Jan Jeanette   

 
1. Slut med Femina - hvad så? (ca 30 -45 effektive minutter) - med deltagelse af Jan H og Jeppe R 

a. Idé fra Jan H 
Ideen baseres på en Pan version af kvindeløbet, derudover undersøges et alternativt samarbejde om et 
eksisterende kvindeløb 

b. Udvikling af trailløb - der skal arbejdes videre på et koncept, som skal afholdes første gang i  2020 
c. Løvfaldsløb, har også tidligere været drøftet, men vil ikke være et fokuspunkt på mødet. 

 
2. Strategi, næste skridt 

a. Debrief fastsættes til d. 30. Januar 
b. Deadline for næste Pan Post? Skal måske forsøges rykket, så vi kan nå at give en appetitvækker på strategien  

  Vi forsøger at have et indlæg klar sidst i februar 
c. Igangsættelse af to udvalg’s arbejde med strategien - hvilke udvalg? 

Ungdomsudvalget er gået i gang, efter jul tages kontakt til eliteudvalget og/eller træningsudvalget, så de på 
samme måde kan påbegynde arbejdet med at udfolde strategien i udvalget  
 

3. Elite økonomi i ungdomsafdelingen - Jeanette 
Pan har i 2020 fået mange løbere udtaget i DOF regi, hvilket er meget glædeligt og bekræfter at Pan, har 
trænings tilbud der fremmer at nogle af de unge, får lyst til at blive rigtig gode. Udfordringen er, at de udtagne 
løbere i 2020 vil belaster ungdomsafdelingens budget.  
En anden udfordring er at grundet den nye landsholdsstruktur er senior og ungdomsløbere fra OK Pan udtaget til 
samme landholdsgrupper. Pan elite yder 100% tilskud til seniorløbere. Jeanette har kontaktet Pan elite, de yder 
50% tilskud til ungdomsløbere, som er i DOF's elitegruppe eller udviklingsgruppe. 
Konklusionen blev at klubtilskuddet fastholdes på samme niveau i 2020. 

 
Korte punkter: 
 
 

4. Online betalingsmuligheder ved kontingent indbetalinger - Jan (punktet udskydes, grundet afbud fra Jan) 
 

5. Dato d.7/3, Handelsfagskolen booket 
a. Træningsudvalget foreslår at samarbejde Silkeborg og deltage i deres træningsløb i Linå Vesterskov?  

Der arbejdes videre på et samarbejde med Silkeborg 
 

6. Generalforsamling 
a. Dato? 

Generalforsamlingen afholdes d. 24/3 2020 klokken 19:45 
 

7. Forsikring af udstyr, når det ikke befinder sig på matriklen - Kell ? 
 Kell tegner en forsikring, hvorefter Pan arbejder videre på, at klubberne via DOF kan tegne en billig fælles forsikring 

 
8. Spørgeskema til klubbens medlemmer - Lone 

Udsendes omkring jul 
 

9. Opfølgning på økonomi-tilbagemeldingen ifht den nye landsholdstruktur - Kell 
 Kell kontakter DOF 
 

10. Økonomi - Kell 
Resultatet for 2019 ser pt. positivt ud 

 
11. Gave til Horsens orienteringsklub, i anledning af klubbens 50 års jubilæum d. 26. Januar. 



 

 Klubben giver nogle startnumre til Kr. Him. løbet i 2020 
 
 
Info: 

- Senior tiltag, puljen er søgt, svar forventes omkring d. 20. december 
https://www.aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-faellesskaber/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/bevaeg-dig-for-livet-puljen/ 
Pan blev desværre ikke bevilliget penge, vi forsøger dog på anden vis at sætte et senior tiltag i søen i løbet af foråret 2020 

 
Evt. 
 
Dato for næste møde, endnu ikke fastlagt 
 
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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