
Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. august kl. 19.30 - 

22.00 på Silistria                  
 

Deltagere: Kim, Eskild, Kent, Kell (forplejning), Lone, Thomas, Jeanette (referent) 

Afbud: Jan Bille  
 

Ad1. Du opfordres til at bruge 15 minut før bestyrelsesmødet på at skrive dine input til, 

hvad vi som klub forventer/ønsker af DOF. 

Samme øvelse er lavet til kredsledermøderne, Lone sender input til hovedbestyrelsesmøde i DOF. 

 
Ad2. Træningskoncept efter sommerferien 

• Brugen af Sil er pt. under de samme regler som før ferien, vi bliver opdateret af 
kommunen når der kommer nye anvisninger. Er der brug for præciseringer af de 

eksisterende anvisninger. Der er meldt nye regler ud, men det giver ikke mulighed for 

yderligere åbning af klubhus. 

• Ungdomstræning, breddetræning tirsdag + torsdag, onsdag, lørdagstræning/åben 
træning, Panister. Fastholder konceptet, som blev besluttet før sommerferien. Evalueres til 

september, når trænerne er kommet i gang og det har kørt lidt længere.  

• Trænere. To trænere ansat, som skal varetage både juniortræningen og breddetræningen. 

Nyhed lægges på hjemmeside og facebook side. Jeanette ansvarlig. 
• Introforløb (200 kr). Introforløb aflyst pga for få af de tilmeldte kunne deltage på de udvalgte 

dage. Der reklameres for introforløb. 

• Indtægter fra corona træning i juni og juli. 

o April: 2020, maj: 4520, juni: 1880, juli: 2060. I alt: 10.480 - alle sendt til DOF. 
o Indtægter fra de åbne løb, skal de pr 1. august gå til træningsudvalget? 

 Afgiften for ikke medlemmer er øget til 30 kroner. Vi giver tilskud til DOF via løbsafgifter fra 

de to åbne løb vi afholder. 

 
Ad3. Strategi, nu skal vi i gang.  

Breddeudvalg og kommunikationsudvalg etableres. Derudover skal strategierne fra ungdom og eliten 

gøres færdige. Desuden mangler der en officiel præsentation af strategien. Præsentation af strategien 

er udfordret af at det er vanskeligt at mødes.  
Vigtigt, at der ikke kun er præsentation, men at der er mulighed for drøftelse. Præsentationen kunne 

kombineres med efterårsfesten. Derudover udarbejdes en særlig Pan posten version. Thomas 

ansvarlig. 

 
Ad4. Nedsættelse af breddeudvalg 

Vi har fundet nogle medlemmer, men mangler en ansvarlig i begge udvalg. Medlemslisten 

gennemgås og nye spørges. Der laves opslag på hjemmesiden samt Facebook. Lone er ansvarlig. 

 
Ad5. Nedsættelse af kommunikationsudvalg 

Udarbejdelse af strategi og kommunikationsplan er det vigtigste men vil kræve noget i første omgang 

men vil tage færre ressourcer på sigt. Vi har medlemmer (to fra eliten, en fra ungdom, en fra 

bredden) der deltager i udvalget. Bestyrelsen har forslag om nogle der kan spørges. Eskild er 
ansvarlig. 

• Brug af den interne Facebook gruppe. Formålet med gruppen drøftes i 

kommunikationsudvalget, fx hvem den skal være åben for.  Sikkerhedsspørgsmålet kunne 

være en del af overvejelserne. Der skal være færre godkendere. 
• Justeringer på hjemmesiden. Skal drøftes i kommunikationsudvalget. Aktivitetskalenderen 

skal være det første man ser kombineret med facebook feed’et. 

 
Ad6. Aftale med ESAA (er der noget nyt?).  

Møde om forhandling af ny kontrakt afventes. DOF’s sportschef er kontaktet. Jeanette følger op. 

 
Ad7. Økonomi 

Det ser fint ud pga. Corona situationen; vores manglende udgifter overhaler vores manglende 

indtægter.  
Klubben har nogle likvidemidler, da nogle obligationer er udløbet. Disse geninvesteres i obligationer. 



 
Ad8. Støttemedlemmer, beskrivelse af rettigheder 

Oplægget fra generalforsamling, samt vores tidligere pan-post abonnement. Jeanette sørger for 

beskrivelse fra anden klub. Kim udarbejder udkast. 

 
Ad9. Efterårs “fest” 

Fejring af æresmedlemmer, Pan præstation, præsentation af strategi og lidt indledende arbejde samt 
løb. Handelsefagskolen vælges. Første lørdag i november tilstræbes.  

Lone kontakter arrangementsudvalget og får dem til at bestille sted inklusiv konferencesalen. 20.000 

kroner er der afsat til arrangementet, da klubfesten sidste år blev udsat. Der skal være egenbetaling. 

 
Ad10. Folleren. 

Thomas gav den en ordentlig omgang rengøring før sommerferien, samt et tiltrængt 
værkstedsbesøg.  

Regler for brug under corona, følger de lokale retningslinjer, som betyder at man bruger mundbind 

og spritter af (gældende indtil 1. september).  

Thomas er ansvarlig for fremtidig vedligeholdelse. 

 
Ad11. Kort info fra skovarbejdsgruppe 

Der er udarbejdet kronik sammen med DGI, som afventer at sendes ind. Efterfølgende lægges dette 
ind på vores egen hjemmeside. Herefter opstartes OK Pans skovarbejdsgruppe. 

 
Ad12. Mulig støtte til opstart af Panisttræning træningskoncept. 
https://frivillig.aarhus.dk/for-frivillige/puljer-du-kan-soege/pulje-til-motion-og-faellesskab-i-

foreningslivet/?fbclid=IwAR0-mcOLY8Cl76H6J1Q0OTpzjunuxprusM0Xw6ieVgNb2W26zwpBaYLsHMc 

Det burde være breddeudvalget der søgte men det er ikke etableret endnu. 

Lone udarbejdede en ansøgning til en anden pulje december 2019, der tages udgangspunkt i den 
samme. Lone er ansvarlig. 

 

Korte punkter: 
 

• Forsikring af udstyr, når det ikke befinder sig på matriklen. Kell tegner en forsikring, 

hvorefter Pan arbejder videre på, at klubberne via DOF kan tegne en billig fælles forsikring. 

Både Thomas og Kell arbejder på opgavennæste skridt er at fastsætte priser på udstyr. 
• Præsentations tavle v. Sil. etablering. August 2020 Kent og Kim ansvarlig. 
• Mulig indtægt via  DIF 

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/8/03082020_tjen-s-

penge-s-til-s-klubkassen-s-med-s-ny-s-kampagne Vi vurderer at det ikke er relevant 

for vores medlemsskare. 
• Poster af æresmedlemmer. Der er udarbejdet for Mona, der skal udarbejdes for de øvrige. 

Kell er ansvarlig. 

• Oversigt over klubbens materiel (laves ved lejlighed) – Udsættes, da Jan ikke deltager. 

 

 
Punkter hvert kvartal: Opfølgning på økonomi  
Næste møde: Tirsdag den 15. september kl 19.30. 
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