
 

 
Referat fra 
Bestyrelsesmøde d. 15. september kl. 19.30 - 22.00 på Silistria                  

Vært historik 

Dato 9/6 11/8 15/9    

Vært Lone  
(Chokolade el 
lignende) 

Kell Jeanette    

 
Fremmødte: Thomas, Kell, Kim, Lone, Eskil, Kent og Jeanette. 
 
 

1. DOF (lukket punkt) - Lone 
 

2. Evaluering af træningskonceptet efter sommerferien 
a. Evaluering af træningen: Ungdom, tirsdag, torsdag, lørdag 

 
b. 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? 
c. Introforløb (200 kr men forventes indeholdt i det nye projekt) - Lone 
d. Brug af Folleren, det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde at brugen følger samme regler som ved brug af 

offentlige transportmidler - skal kommunikeres for medlemmerne 
 
Ad. 02. a. Der er ikke behov for at udarbejde et spørgeskema. Der er behov for at kende deltagernes om tirsdagen 
ønsker til træningen, men disse informationer opnås på anden vis. 
 b. Lone forhører kommunen for præcisering og opdatering af reglerne for brug af Silistria. Der bliver 
løbende informeret om ændringer via Facebook. 
 c. Det er besluttet, at opkræve 200,- i forbindelse med at potentielle medlemmer bliver skrevet på venteliste 
til intro kursus. Beløbet modregnes såfremt der sker indmeldelse i klubben inden for en måned efter kurset. Dette skal dog 
sammentænkes med punkt 4. 
 d. Reglerne i forbindelse med brug af Folleren er de samme som reglerne for brug af offentlig transport. 
 

3. Strategi 
a. Status på særnummeret i Pan Posten - Thomas 
b. Status på planlægning af Pan eftermiddag/aften d. 7/11 (OBS. det forventes at der afholdes D/H21 stafet denne 

dag, hvilket kan betyde at mange ikke vælger Pan arrangementet) 
Målgruppe og forventet antal deltagere? -  
 Arrangementets indhold: 

i. Starter vi med en aktivitet? 
ii. Præsentation af strategi og lidt indledende arbejde 
iii. Fejring af æresmedlemmer, Pan præstation 

 
Ad. 03. a. Thomas mødes med Ebbe og Camilla torsdag efter bestyrelsesmødet, for at få aftalt i særudgave af Pan 
Posten. Der skal laves et særnummer, der præsenterer klubben på en måde, så det kan bruges over for klubbens 
sponsorer og øvrige eksterne samarbejdspartnere. 
 b. Pan eftermiddag, som skulle være afholdt den 7. november aflyses. Alternative muligheder drøftes.  
 
 

4. DGI pulje, status - Thomas og Kim 
 
Ad. 04.  Der afholdes møde om tiltagene i forbindelse med tildeling af tilskud fra DGI. Der skal forberedes 
introkursus, målgruppebeskrivelser, fremstød på vores sociale medier samt udsendes en pressemeddelelse. 
Mødedeltagerne er Thormas, Kim, Iben, Johan, Andreas, Camilla og Morten. 



 

 
5. Nedsættelse af breddeudvalg 

a. Der er pt. Ikke fundet en tovholder (beskrivelsen, der er brugt til personlige opfordringer ses i bilag 1)Hvad er 
næste skridt? og hvem tager det? 

 
Ad. 05.  Indtil videre er der ingen der har ønsket at være tovholder på et nydannet breddeudvalg. Vi udsætter 
diskussionen. 
 

6. Sekretær jobbeskrivelse - Jan Bille 
a. Gennemgang af de nuværende opgaver, se bilag 2. Skal der i den kommende jobbeskrivelse tilføjes/fjernes 

opgaver? 
b. Jobopslag - hvem skriver? 

 
Ad. 06. a. Den oprindelige stillingsbeskrivelse fra 2016 blev gennemgået og sammenholdt med liste over faktiske 
aktiviteter i tidens løb. Det skal vurderes om de samme opgaver skal videreføres af en ny sekretær, eller om der skal laves 
en delegering. 

b. Lone udarbejder udkast til jobopslag. 
 
 

7. Evt. samarbejde med 1900 atletik – Jeanette 
 
Ad. 07.  Der har været henvendelse fra 1900 atletik om muligt samarbejde omkring træning. Mange af Pans 
ungdomsløbere deltager i træning med 1900 atletik og der kunne måske etableres et mere formelt samarbejde, så løberne i 
større udstrækning end i dag kan deltage i hinandens træninger. Vi ønsker ikke at der skal være økonomi involveret. 
Jeanette går videre med diskussionen. 
 
 

8. Nedsættelse af kommunikationsudvalg - Lone 
a. Der skal navne på repræsentanterne fra udvalgene, udvalget skal gerne mødes inden efterårsferien 

i. TOVHOLDER ??? 
ii. Elite Eskil 
iii. Ungdom Jeanette 
iv. Bredde ?  
v. Pan Post: Camilla 
vi. Sekretær, Jan Bille 
vii. Tirsdags træner, Andreas Bock 

 
Ad. 08. a. Lone starter ud som tovholder på etablering af kommunikationsudvalget. Der skal findes faste medlemmer af 
udvalget, som skal omfatte repræsentanter fra klubbens ”afdelinger”, sekretær og trænere. 

 
Opgaver i udvalget, kommunikations årshjul, kommunikationskanaler, brug af Pan intern Facebook gruppe og Facebook side, 
justeringer på hjemmesiden. 
 

 
9. Aftale med ESAA (er der noget nyt?) – Jeanette 

 
Ad. 09.  Jeanette og Lone har afholdt møde med Anders Bachhausen om forhandling af gældende aftaler, som 
udløb sommer 2020. Anders ville gå videre med dette til ESAA, men der er endnu ikke kommet en afklaring. Henvendelse 
fra Idrætssamvirket i forhold til anslåede tab i elite- og talent arbejdet i forbindelse med Covid. Kell, Søren og Jeanette 
vælger ikke at melde noget ind, da det er svært at anslå. Vi har haft væsentlige færre indtægter med også færre udgifter. 
Det væsentlige tab og færre indmeldelser og vanskeligt at sige direkte hvilken betydning det har i forhold til elite- og 
talentarbejdet. 
 
 
 
 



 

10. Klubtilbud i efterårsferien - Jeanette og Lone 
 
Ad. 10.  Da smittetrykket i Danmark har været stigende og der er kommet et forsamlingsforbud på 50, bliver  der 
ikke gået videre med denne ide. 
 
 
 

11. Klubtur i efterårsferien 2021, Slovenien? – Jeanette 
 
Ad. 11.  Punktet udsættes til næste møde. 
 

 
12. Støttemedlemmer oplæg - Kim 

 
 
 

13. Kort opdatering fra skovarbejdsgruppe - Kell 
 

 

Info punkter: 

 
14. Forsikring af udstyr, når det ikke befinder sig på matriklen - Status: Kell har lavet en oversigt og sendt listen til Thomas, 

dvs. Grundlaget for et tilbud er på plads 
 Efter tilbuddet skal der arbejdes videre på, at klubberne via DOF kan tegne en billig fælles forsikring 

15. Mulig støtte til opstart af Panisttræning træningskoncept, frist for ansøgning skubbet til 1. November - Lone 
https://frivillig.aarhus.dk/for-frivillige/puljer-du-kan-soege/pulje-til-motion-og-faellesskab-i-foreningslivet/?fbclid=IwAR0-
mcOLY8Cl76H6J1Q0OTpzjunuxprusM0Xw6ieVgNb2W26zwpBaYLsHMc 

 
 
Evt.  
Oversigt over klubbens materiel  (laves ved lejlighed) - Jan 
Punkter hvert kvartal: Opfølgning på økonomi  
Næste møde: Præsentations tavle v. Sil. - Kent og Kim 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 20. oktober klokken 19:30 
 


