
 

Bestyrelsesmøde d. 25. Februar kl. 19.00 - 21.00. VIRTUELT MØDE  
 
Vært historik 

 
KL 19 - 20 (punkt 1-6) 

1. Virtuel intro og virtuel træning 
a. Hvordan er de 3 intro gange forløbet?  

Der har været stor tilfredshed, mange deltagere og flere har ønsket prøvemedlemsskab.Der har været hhv. 31, 51 
og 53 tilmeldte 

b. Hvordan går det med de virtuelle træninger? Vi beder Andreas udarbejde en  intro video til hver uges træning, 
udskudt da det nu er muligt at mødes 25 personer i skoven 

c. Hvordan fastholder vi prøvemedlemmer? - Lone 
Andreas vil have særligt fokus på de nye i forbindelse med tirsdagstræningen. Vi har spurgt en ekstra om at 
hjælpe ham, så forsamlingsforbuddet kan oveerholdes og alle der har lyst til fælles træning får mulighed for det. 

d. Intro brev mv. til prøvemedlemmerne - Thomas sammensætter et brev 
e. Tilbagebetaling af sommerpulje bevillingen. Afholdte udgifter skal ikke refunderes: Pandelamper, 

trænergodtgørelse, prøvemedlemsskaber m.m. Der er mulighed for at søge nye midler den 8. marts til de 
initiativer, der er planlagt men ikke afholdt endnu. 
 

2. Åbne orienteringsløb - Lone 
a. Status; fortsætter også efter samme koncept  

 
3. Plan for genåbning i foråret 

Kun udendørs, 2 m afstand, vigtigt at man mødes i skoven 
a. Mini/børn: afholdes ude med max 25 deltagere  
b. Ungdom og junior: Forventer at være flere end 25 deltagere, hvorfor der etableres to startsteder og to hold 

trænere, samt  virtuel tørtræning mandag aften 
c. Klubtræning: Fremmøde i skoven, hvis mere end 25 personer så tager deltageren selv et kort og løber 
d. Torsdagstræning: Fremmøde i skoven 
e. +65: John og Ivan som trænere med fremmøde i skoven. Markedsføring: Facebook, Ugeaviser, lokale FB 

grupper, Ældresagen, lokale patientforeninger  
 

4. Kongelunden - nyt samarbejde - Lone 
a. Hvem vil koordinere med projekt Kongelunden? Spørg medlemmer om nogen kan hjælpe, via intern FB gruppe 

 
5. DOF kontakter snart klubberne med en opfordring til at byde ind på alternative småløb. Skal vi udbyde? 

 Kr. him.+ ? (startlister, tidtagning mv. som almindelige løb, blot afholdt over længere tid) 
 

6. Valg af DOF formand, HB indstiller Poul Kristian Mouritsen 
https://www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/8166-mod-hb-s-kandidat-til-formandsposten-i-dof. Hvordan vil Pan 
stemme på repræsentantskabsmødet d. 6/3? Vi støtter kandidaten 

 
Kl. 20 - 21 (punkt 5-7) 

7. Regnskab 2020 - Kell 
 

8. Budget 2021 - Kell, PUNKTET UDSÆTTES 
 

9. Den virtuelle generalforsamling flyttes fra d. 16/3 til d. 8/4 kl 19.30 
PUNKTERNE UDSÆTTES, GRUNDET ÆNDRET DATO 

a. Zoom link 
b. Udsendelse af dagsorden, Lone 

 

Dato 9/6 11/8 15/9 20/10 24/11 12/1 25/2 

Vært Lone  Kell Jeanette Eskil Jan Skype Skype 

https://www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/8166-mod-hb-s-kandidat-til-formandsposten-i-dof


 

c. Udsendelse af regnskab 
d. Dirigent, Finn Hother (er aftalt) 
e. Pan præstation udsættes? 
f. På valg: 2 suppleanter: Eskil og Thomas.Derudover bestyrelse: Jeanette og Lone er på valg 
g. Revisor 

 
Info og status punkter:  
 

10. Afslutning af 2020 
a. Årsberetning uploadet på hjemmeside 
b. Status på medlemskontingenter for 2021 - Kell 

i. Der er sendt opkrævninger, nogle få har skiftet medlemskab efterfølgende, og vi har 28 udmeldelser. 
 

11. Træning for 65+ gruppen - Lone 
a. Ivan Christensen og John Holm havde ikke held med at få et opslag med i det seneste nummer af Vital. 

Konceptet var planlagt til at starte tirsdag d. 9/3 kl 10.00, men det er aftalt at vi venter med markedsføring, før vi 
kender den kommende forsamlingsudmelding. 
 

12. Status på logo og sponsor logoer på Folleren? - Thomas  
a. Det er lige op over. 

 
13. Virtuelt yoga for løbere - Camilla B..udbyder 2-3 gange fra 1. april, derefter evalueres. - Lone 

 
14. Diverse aktiviteter afholdt i februar - Lone 

a. Danmarksindsamlingen. Her tilbød Pan en begynderbane fra klubtræningen i uge 4 (d. 25-31 januar). 
Derudover blev der lavet en Pan flyer som kort præsentere klubben og klubbens tilbud. Flyerne var ved start og 
standeren udenfor klubhuset. Tilknytning til Danmarksindsamlingen på Facebook gav en meget begrænset effekt. 

b. Uge 6 d. 12-14/2 (starten af vinterferien), blev “På opdagelse i Oldtidsskoven” med to let/begynder baner på 
henholdsvis 3 og 6 km afviklet. 

 
15. Status kommunikationsudvalg - Lone 

a. Udvalget skal i gang med strategiarbejdet, gruppen indkaldes i marts. 
 

16. Kort opdatering fra skovarbejdsgruppe - Kell 
Meget aktivitet, og der er gået politik i sagen. DIF og DOF har også bidraget i debatten. Vi er i gang med at kortlægge 
brugen af Marselisborgskovene. 
 

17. Aftale med ESAA - er underskrevet for skoleåret 2020-2021. 
 

Næste møde: 
 

18. Pan mailadresser  
19. Status, bålhytte 
20. Silistria - Lone 

a. Montering af fliser over bordplader  i køkkenet 
b. Male køkken? Male gang? 

21. Strategi - Thomas + Lone 
a.  “Pan-post special” forventes omdelt til påske (afhængig af Corona situationen). 
b. Strategiarbejde i elite og ungdom, Strategimødet med trænings-, arrangements- og breddeudvalget er endnu ikke 

i kalenderen  
c. Strategimødet med løbsudvalget (ubemandet, Hanne og Bent har valgt at stoppe)  
d. Skovudvalget (ubemandet, Søren har valgt at stoppe)? 

Evt.  
 
Punkter hvert kvartal: Opfølgning på økonomi  

 



 

Næste møde: Onsdag den 17. Marts kl. 18.30 v. Kent L. 
 
Fremtidige punkter 
Klubtur til Slovenien 
 

 


