
 

 

Bestyrelsesmøde d. 24. november kl. 20.00 - 22.00 på Silistria                  

 
Vært historik 

Dato 9/6 11/8 15/9 20/10 24/11  

Vært Lone  Kell Jeanette Eskil Jan  

 
 

1. Venteliste til intro 
a. Antal på venteliste? - Jan  
b. Nyt kursus inden jul? 
c. Kan intro indtænkes i de bemandede åbne lørdagsløb? 

Ad.01. a. D.d. er der 8 fra den sidste venteliste og 7 ny på venteliste til intro kursus. 
 b. Det forventes ikke at kunne nås inden jul. 
 c. Der gøres et forsøg på, at indarbejde introforløb i forbindelse med træningsløb om lørdagen. 

 
2. Bemanding af sekretærjobbet, ingen ansøgninger 

Ad.02. Der har indtil nu ikke været henvednelser angående sekretærjobbet. Der udarbejdes et nyt jobopslag med kort frist. 
 

3. Deltagelse i Danmarksindsamlingen, se mail? – Lone 
Ad.03. Der afholdes Danmarksindsamling den 6. februar. OK Pan deltager og opfordrer løbsdeltagere til at indsende et bidrag til 
indsamlingen. 

 
4. Nye medlemmer kampagne - Thomas og Kim 

a. Er vi klar til at sætte i gang, så snart det igen bliver muligt? 
Ad.4. a. Materialet til kampagnen ligger klart, og der sættes i gang så snart man igen må samles mere end 25 personer ad 
gangen.  
 

5. Leje af klubbens udstyr, er der et udkast? - Kell  
Ad.05. Kell har udarbejdet forslag til priser for udleje af klubbens SI udstyr. Der er foretaget forskellige justeringer i forhold til 
tidligere prisliste. Bestyrelsen bakker op om forslaget. 
 

6. Strategi - Thomas + Lone 
a. Offentliggøres inden jul 
b. Status på “Pan-post special” forventes omdelt til påske (afhængig af Corona situationen) 
c. Strategiarbejde i elite og ungdom, er det indkaldt? - Thomas og Jeanette (strategimødet med trænings, 

arrangement og bredde er endnu ikke i kalenderen - Lone) 
Ad.06. a. Materialet omkring den ny strategi er klar og Thomas foranlediger, at den kommer på hjemmesiden inden jul. 
 b. Udgivelse af PanPosten vil afhænge af Corona situationen. 
 c. Der er ikke indkaldt til møderne, grundet forsamlings begrænsningerne. 
 

7. Medlemsspørgeskema for 2021? 
Ad.07. Punktet tages op på et senere tidspunkt. 

 
8. Afslutning af 2020 

a. Afslutning af regnskab 
b. Indsamling af årsberetninger fra udvalgene 
c. Udsendelse af medlemskontingenter for 2021 

Ad.08. a. Regnskabet er ikke endeligt afsluttet. Der er stadig usikkerhed om de anslåede tab i forbindelse med aflyste 
arrangementer, men dette er blevet minimeret i kraft af en særlig Corona hjælp fra Salling Fonden. 
 b. Der udsendes indkaldelse af beretninger fra udvalgene i den nærmeste fremtid. 
 c. Opkrævning af kontingent udsendes i løbet af januar. 
 



 

 

Info og status punkter: 
 
 
Status, på placering af likvider – Kell 
Bestyrelsen er enige i et tidligere indsendt forslag fra Bent 
 
Status på logo og sponsor logoer på Folleren? – Thomas 
Der er kommet et forslag fra Camilla, som der arbejdes videre med. 
 
Status, forsikring af udstyr, når det ikke befinder sig på matriklen? - Thomas + Kell 
Er gennemført. Vi har fået ny police, og betaling går gennem PBS som normalt. Ny pris: 7700 kr/år. Gammel pris: 5000 
kr/år. 
 
Status, bålhytte? – Kim 
Der er et forslag under udarbejdelse. 
 
Støttemedlemmer,rettighederne skal opdateres på hjemmesiden - Kim og Jan 
Oversigten er færdig og lagt på hjemmesiden. 

 
Status på evt. samarbejde med 1900 atletik – Jeanette 
Der har været samtaler med 1900 og AGF om mulige samarbejdsmuligheder. Der arbejdes videre med sagen go Jeppe og 
Tue kontaktes for yderligere inputs. 
 
Status kommunikationsudvalg, første møde er afholdt, næste møde er planlagt afholdt sidst i januar – Lone 
Udvalget består indtil videre af Eskil, Jeanette, Lone, Camilla og Andreas. 
 
Kort opdatering fra skovarbejdsgruppe – Kell 
Der er ikke noget at berette siden sidst. 
 
Aftale med ESAA (er der noget nyt?) – Jeanette 
Der er ikke noget at berette siden sidst. 
 
Status, oversigt over klubbens materiel?  - Jan 
Der tages skridt til, at få lavet oversigt over klubbens udstyr. Primært udstyr af en vis værdi samt udstyr det er vigtig at 
kende placeringen af. 
 

 
Punkter hvert kvartal: Opfølgning på økonomi  

Næste møde: tirsdag den 12. januar klokken 19:30 
 
Fremtidige punkter i 2021 
Klubtur til Slovenien i uge 42 

 
 


