
Referat bestyrelsesmøde OK Pan 
Hvornår Tirsdag den 20. oktober 2020 
Hvor Silistria 
Deltagere Lone, Kell, Kent, Kim, Eskild, Thomas, Jeanette, Bent deltog under punkt 2 
Afbud Jan 
Referent Jeanette 
 
Ad1. Rekrutteringsprojekt 

 Rekrutteringsgruppen har afholdt fire møder. I et møde deltog Jakob Toldborg, DOF i 
forhold til brug af Facebook. Der er udarbejdet billeder og videoer. Den 28. oktober 
lægges begivenheder på Facebook Den 30. oktober sendes pressemeddelelse til flere 
medier og kampagne på Facebook og Instagram opstartes. Der bruges annoncer på 
Facebook, så bestemte målgrupper nås.  

 Introdage afholdes: 14. november, 21. november og 28. november. Johan og Andreas 
er ansvarlig. Der vil være lettere forplejning. Deltagerne sendes videre til relevante 
træningstilbud. Der udarbejdes en folder, der kan deles ud. 

 Der planlægges to yderlige omgange med introduktionsdage i påsken og i maj. Der 
indkøbes pandelamper, som de nye medlemmer kan låne. Deltagerne får tre måneders 
medlemsafgift. Alle under 18 år får en klub T-shirt. 

 Pan-posten speciel. Der har været afholdt møde med Camilla, Ebbe og Iben. 
Præsentation i A4-format. Der er ved at formuleres nogle kritiske spørgsmål, som 
kommer ud i november til dem, der skal skrive, så det bliver ensartet. I påsken vil 
denne præsentation deles ud i hele lokalområdet. 

 Der er brug for hjælp på introduktionsdagene. Andreas og Johan henvender sig i 
forhold til denne opgave. Desuden er der brug for at alle klubmedlemmer klikker 
interesseret til Facebook begivenhederne. 

 
Ad2. Økonomi 

 Investering af likvider. Vi besluttede på et tidligere bestyrelsesmøde, at der skulle 
investeres nogle af klubbens likvide midler. Bent er blevet inddraget i denne proces, da 
det ikke er så simpelt. På rene obligationsinvesteringer, som vi besluttede tidligere, 
risikerer vi negativt afkast, fordi renten er så lav. Der fortsættes derfor ikke med denne 
plan. Bent anbefaler at investere i et miks af aktier og obligationer og forslog to 
afdelinger i Formuepleje. Der vurderes, at risikoen er yderst minimal. Der blev ikke 
truffet en endelig beslutning om fordelingen, men Kell og Bent indhenter et egentlig 
tilbud og præsenterer for bestyrelsen. 

 Økonomirapport per 31. juli 2020. Der er fortsat nogle uafklarede punkter og 
fejlposteringer. Vi har et overskud, men der er udgifter, der ikke er bogført på 
daværende tidspunkt. 

 Coronahjælp puljen. Vi har haft en indtægtstab på 10.400 kr. på Kristi 
Himmelsfartsløb. Vi har også haft et tab på manglende afholdelse af DM i MTB-O. 
Desuden tilkommer der flere tab grundet de nye restriktioner. Kell er ansvarlig for at 
søge. 

 
Ad3. Leje af klubbens udstyr 
Beslutningen er følgende:  Leje af udstyr til andre end o-klubber. Udlejningsprisen sættes til 
10% af værdien, hvilket vil sige 100 kroner pr enhed, stativ og post. O-klubber, som vi har 
aftale med, låner i udgangspunkt udstyret gratis. Kell udarbejder ny prisliste. 
 
Ad4. Opdatering af Covid19 skilte på Silistria 
Klubhuset måles præcis op og antal i rummene justeres efter de opdaterede retningslinjer fra 
Kulturministeriet den 8. august, men justeres yderligere i forhold til de nye restriktioner. 
Thomas laver skilte. Sauna må ikke bruges. Ny information sendes ud pr mail. 
 



Ad5. Pan eftermiddag og aften den 7. januar 2021 
Pan eftermiddag/aften er ikke realistisk i januar pga. COVID19, så der skal findes en anden 
måde at præsentere strategien på. Strategien præsenteres i udvalgene, plakater trykkes og 
hænges op. Desuden udarbejdes ekstra udgave Pan-præsentationen. Repræsentanter fra 
bestyrelsen tager ud i udvalgene. Vi starter med ungdomsudvalget og eliteudvalget. 
Træningsudvalg og arrangementsudvalg tages sammen med de medlemmer som har vist 
interesse for breddeudvalg. Lone er ansvarlig for at indkalde til sidst nævnte møde, Thomas er 
ansvarlig for at indkalde eliteudvalget og Jeanette er ansvarlig for at indkalde 
ungdomsudvalget. Stævneudvalg, kortudvalg og skovudvalg venter til senere. 
 
Ad6. Støttemedlemmer oplæg 
Udkast blev præsenteret og blev justeret. Støttemedlem må deltage i klubfest og tre 
lørdagstræningsløb. 
 
Ad7. Klubtur i efterårsferien 2021 til Slovenien 
Vi forsøger os med det trods COVID19. Ideen bringes med til strategiarbejde med 
arrangementsudvalg. 
 
Ad8. Bruge af intern facebookgruppe til markedsføring 
Intern Facebook gruppe må ikke anvendes til markedsføring. Der skal udarbejdes en 
beskrivelse af hvordan den interne Facebook gruppe skal anvendes. Dette ligger i 
kommunikationsudvalget. 
 
Ad9.  Bålhytte ved Silistria 
Vi har behov for at være mange udenfor. En bålhytte vil give større mulighed for at bruge 
vores udenoms areal. Vi undersøger muligheder og hvordan vi kan få udgiften dækket. Kim 
sætter processen i gang. Måske skal et redskabsskur tænkes med ind. 
 
Ad10. Kongelunden projekt 
Vi er inviteret til dialog. Gruppen der arbejder med Moesgaard Vildskov, bliver spurgt omde 
også vil bidrage til Kongelunde projektet. 
 
Punkter til opfølgning på kommende møder: 

 Status på evt. samarbejde med 1900 atletik - Jeanette 
 Kort opdatering fra skovarbejdsgruppe – Kell 
 Aftale med ESAA (er der noget nyt?) – Jeanette 
 Oversigt over klubbens materiel  - Jan 
 Forsikring af udstyr, når det ikke befinder sig på matriklen – Thomas Kell har lavet en 

oversigt og sendt listen til Thomas, efter tilbuddet skal der arbejdes videre på, at 
klubberne via DOF kan tegne en billig fælles forsikring 

 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 

 
Næste møde: 24. november kl 20.00.  
 
 
 
 
 
 


