
 

Bestyrelsesmøde søndag d. 22/3, Skype                    
 
Vært historik 

Dato 21/5 20/6 20/8 24/10 19/11 19/12 18/2 5/3 22/3 

Vært Ulrik Lone Kell Lone Jan Jeanette Ingen forplejning Kent Skypemøde 

 
Tilstede:  Ulrik, Lone, Jeanette, Henrik. Referent: Jan 
 

1. Klubbens holdning til baner i skoven under Corona perioden 
a. Thomas Hjerrild initiativet? 
b. Vil vi sætte dette link på FB/hjemmesiden? https://www.dr.dk/nyheder/indland/corona-kuller-her-er-fem-fif-

til-oplevelser-i-naturen?fbclid=IwAR2y9fu2b8bXCbCtb7hqI8zDCIAGYXQtGElRa_t0xmC-ToG-SMlfX8dlORY 
Ad. 1. Diskussion af initiativ fra Thomas Hjerrild, som udsætter poster i skoven, så folk kan komme ud at løbe efter behov. Der var 
enighed om, at det i princippet er et rigtig godt initiativ men, at tiden nok er til at man afventer lidt klarere meldinger fra forbund og 
sundhedsmyndigheder. Tingene ændrer sig meget hurtigt for tiden og valget er, at holde sig på den sikre side. 
Der laves opslag om begrænsning af brugen af klubhuset og om udsættelse af introduktionskurser. 

 
2. Kr. him - hvad gør vi? – Jeanette 

Ad. 2. Løbet forberedes og alt gøres klar. Herefter må vi afvente hvordan tingene udvikler sig. 
 

3. Strategi - Lone 
a. Opfølgning på udsendte 

Ad. 3. Der gås videre med præsentation af strategien med et par enkelte justeringer. 
 

4. Ny klubtræner 
a. Udkast til opslag – Jeanette 

Ad. 4. Der er lavet udkast til jobopslag til ny klubtræner. Opslaget offentliggøres på hjemmeside og Facebook. 
 

5. Generalforsamling UDSAT til ubestemt tidspunkt - Lone 
a. Udsendelse af regnskab - er tilgængelig på SIL 
b. På valg: Kent, Kell, Ulrik er på valg, hvad med revisor? Derudover de to suppleanter: Eskil og Henrik 
c. Forplejning: Pizza, øl, vin, vand og slik 
d. Dirigent, Finn Hother har accepteret 
e. Årsberetning skal udsendes - er udsendt 
f. Særlige punkter ? 
g. Pan præstation - er besluttet 
h. Opdatering af Pan figuren (mangler emblemer fra en del år) - Kent påtager sig opdateringen 
i. Æresmedlem? 

 
6. Naturstafetten, bilag 1 

a. Lasse Werling og Flemming Nørgaard 
Ad. 6. OK Pan deltager i et fælles projekt sammen med DOF og Nationalpark Mols Bjerge. Der skal udarbejdes kort, laves ruter 
hvor der undervejs vil være forskellige oplysninger om omgivelserne. Der arbejdes videre med projektet. 
 
Korte punkter: Uændret status siden sidst 
 

7. Ny løbstilmelder, Bent Nielsen vil gerne stoppe 
 

8. 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 

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

 
10. Præsentations tavle v. Sil. etablering forår 2020? 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/corona-kuller-her-er-fem-fif-til-oplevelser-i-naturen?fbclid=IwAR2y9fu2b8bXCbCtb7hqI8zDCIAGYXQtGElRa_t0xmC-ToG-SMlfX8dlORY�
https://www.dr.dk/nyheder/indland/corona-kuller-her-er-fem-fif-til-oplevelser-i-naturen?fbclid=IwAR2y9fu2b8bXCbCtb7hqI8zDCIAGYXQtGElRa_t0xmC-ToG-SMlfX8dlORY�


 

 
 
Evt. 
 
Dato for næste møde?   Der er fastlagt Skypemøde den 20. april 2020 klokken 19:00 
 
Oversigt over klubbens materiel  (laves ved lejlighed) - Jan 
Punkter hvert kvartal: Opfølgning på økonomi  
Kommende møde: 

11. Er der behov for en ny medlemstype? For personer, der gerne vil hjælpe, men som ikke er så aktive? 
 
 


