
 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. marts kl. 19.30 - 22.00 på Sil. 
 
Vært:    MØDET AFHOLDES HJEMME HOS KENT                     
 
Vært historik 

Dato 21/5 20/6 20/8 24/10 19/11 19/12 18/2 5/3 

Vært Ulrik Lone Kell Lone Jan Jeanette Ingen forplejning Kent 

 
 

1. Repræsentantsskabsmøde d. 7/3 
a. Hvem skal have Pan’s stemme? 
b. Møde mappe, er der noget bestyrelsen skal diskutere? 

Ad. 1. Diskussion af formandskandidaterne til DOFs repræsentantskabsmøde. Der har været rundsendt forskellige oplæg til 
diskussion af formandsvalget, da der denne gang er flere kandidater. Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved kandidaterne, 
men lod den endelige beslutning afhænge af, om der dukker ny omstændigheder op i løbet af repræsentantskabsmødet. 

 
2. Regnskab 2019 – Kell 

Ad. 2.  Kell fremlagde regnskabet, som denne gang viser et betydeligt overskud. Regnskabet blev herefter underskrevet af 
bestyrelsen. 

 
3. Budget 2020 – Kell 

Ad. 3. Kell gennemgik næste års budget (2020). Ungdomsafdelingen har siden sidste bestyrelsesmøde gennemgået den del der 
vedrører ungdomsafdelingen og fundet forskellige muligheder for merindtægter. Endvidere kontaktes løbsudvalget for at afsøge 
yderligere muligheder. 

 
4. Strategi - Lone 

a. Status på opsætning af strategien 
Ad. 4. Lone fremviste seneste udgave af præsentationen af strategien for 2025. Der var flere indvendinger til layoutet og der var 
enighed om, at gøre et nyt forsøg, som skal være klar til næste bestyrelsesmøde. 
 

5. Ny klubtræner - Lone 
a. Hvem skriver en tekst og sætter jobopslaget på FB og hjemmeside? 

Lone og Jeanette opstiller træner roller og kommer med oplæg til jobopslag. Opslaget offentliggøres på hjemmeside og Facebook. 
 

6. Generalforsamling d. 24/3 - Lone 
a. Udsendelse af regnskab 
b. På valg: Kent, Kell, Ulrik er på valg, hvad med revisor? Derudover de to suppleanter: Eskil og Henrik 
c. Forplejning ? 
d. Dirigent, Finn Hother  
e. Årsberetning skal udsendes 
f. Særlige punkter ? 
g. Pan præstation ? 
h. Opdatering af Pan figuren (mangler emblemer fra en del år) 
i. Æresmedlem? 

Ad. 6 Det færdige regnskab lægges frem i klubhuset til medlemmerne.  
Kent og Kell har tilkendegivet, at de modtager genvalg. Der diskuteres, om der med fordel kan laves en omrokering af i forvejen 
aktive medlemmer, så vi kan få bemandet udvalgene mere hensigtsmæssigt. 
Årsberetningen er blevet offentliggjort på hjemmesiden. 
Strategi for perioden frem til 2025 skal præsenteres og der skal findes panpræstation og eventuelle æresmedlemmer. 

 
7. Klubmesterskab d. 7/3 (Linå Vesterskov)  

a. Er der styr på alt? 
i. Ida uddeler krus til klubmestrene 

Ad. 7. Klubmesterskabet afholdes i Linå Vesterskov og der uddeles krus til vinderne af de forskellige klasser. 
 



 

8. Divisionsmatch 
Ad. 8. Vi afventer nærmere vedrørende afholdelse af Divisionsmatchen. 

 
9. Ny løbstilmelder, Bent Nielsen vil gerne stoppe 

Ad. 9. Der skal findes en ny klubtilmelder. Kell forespørger potentielt mulige. 
 
 
Korte punkter: 
 

10. Forsikring af udstyr, når det ikke befinder sig på matriklen - Kell  
Ad. 10. Kell tegner en forsikring, hvorefter Pan arbejder videre på, at klubberne via DOF kan tegne en billig fælles forsikring 

 
11. Opfølgning på økonomi-tilbagemeldingen ifht den nye landsholdstruktur – Kell 

Ad. 11. Jeanette laver et oplæg til Kell 
 

12. Præsentations tavle v. Sil. etablering forår 2020? 
Ad. 12. Der er endnu ingen afklaring af opgaven. 

 
13. Klubfest aflyst - Lone 

a. Input fra medlem  
Ad. 13. Der er kommet input fra et af klubbens medlemmer med kommentarer til mulige måder at afvikle klubfesterne på. 
Bestyrelsen tager kommentarene i betragtning ved planlægning af fremtidige fester. 
 
Evt. 
 
Dato for næste møde?   Tirsdag den 21 maj.   Efterfølgende ændre til 22. marts som Skype møde grundet Corona situationen. 
 


