
Bestyrelsesmøde d. 22. april kl. 19.00 - 21.00. Silistria                

 
Vært historik 

Dato 9/6 11/8 15/9 20/10 24/11 12/1 25/2  17/3  22/4 25/5  

Vært Lone  Kell Jeanette Eskil Jan Skype Skype Kent Thomas Kim  

 
Deltagere: Agnete Horup (AH), Kell Sønnichsen (KS), Kent Lodberg (KL), Jeanette Finderup (JF), Thomas Hornbæk 
(TH), Sofie Secher Thomsen (SST), Kim Rokkjær (KR) 
Afbud: Ingen 
 

 
1. Velkommen – præsentation bordet rundt.  

 
2. Valg af referent 

Kim Rokkjær 

 

3. Opfølgning på generalforsamling - Alle 
Ingen opfølgning nødvendig. 

 

4. Bestyrelsesarbejde og klubben - Alle 
 

a. Strategi og udvalg 
Der skal arbejdes på at strategien skal ud at leve i klubben 
 
Der er et ønske fra bestyrelsen om at knytte udvalgene tættere til bestyrelsen ved at invitere 
udvalgene ind til udvalgte bestyrelsesmøder. 
Eliteudvalget inviteres med til kommende bestyrelsesmøde i maj, med deltagelse den første time: 
 
Aktion: TH laver og udsender agenda. 
 

b. Udvalgsgennemgang – hvordan skaber vi mere sammenhæng på tværs 
Der er flere én mands udvalg, der potentielt kunne slåes sammen. I juni måned vil vi indkalde til en 
Udvalgsaften med henblik på at få overblik over hvilke opgaver de enkelte udvalg løfter og få input til 
hvordan vi kan forbedre vilkårene for dem der sidder i udvalgene. 
 
Aktion: JF laver et oplæg om at få lavet ”bredde” om til noget andet. 
 

c. Opdatering af O-service for udvalg? 
Dette prioriteres ikke på nuværende tidspunkt 
 

d. Udvalg og frivillighed 
Se punkt b) 
 

e. Sekretæropgaver – omorganisering? Specielt ift hjemmesideopdateringer og Facebook 
Der er mange opgaver med opdatering af begivenheder og besvarelse af henvendelser til klubben. Det 
er en voksende opgave.  
 
Aktion: SST laver en vurdering af hvor mange timer der anvendes på månedsbasis og om hun evt. vil 
påtage sig opgaven fremadrettet.  
 
Det er bestyrelsens hensigt at honorere dette arbejde. 

 

5. Breddetræner - Alle 
 

a. Er der kandidater? Skal vi i gang med at ”prikke på skulderen”?  
Der er behov for en bedre beskrivelse af hvilke opgaver træneren skal varetage. Det nuværende 
jobopslag skal have en gennemgang med henblik på at blive mere præcis. Det skal fremhæves hvilke 
opgaver der er taget ud af arbejdet. 
Det kan overvejes om arbejdet som breddetræner kan kombineres med ungdomstræningen for på den 
måde at skabe et naturligt samarbejde 



Aktion: TH gennemgår jobopslaget 
Aktion: SST tilføjer efterfølgende overblik over hvilke opgaver der ikke længere varetages af træneren 
 
 

b. Midlertidig dækning fra 1. maj? 
Aktion: TH og JF diskuterer muligheder for varetagelse af opgaven fra 1. maj frem til sommerferien. 
 

 

6. Jubilæum – hvordan skal det fejres? - Alle 
 

a. Omfang – fest, åbent løb, jubilæumsskrift, medier? 
Forslag om Jubilæumsweekend 29-31. oktober. Eksempelvis på Landal i Gjern.  
Aktion: Kell skriver en tekst til PAN Posten.  
Aktion: JF tager fat på Arrangementsudvalget med henblik på at få dem til at arrangere turen. 
 

b. Udvalgsopgave? 
 

7. Covid19 – yderligere genåbning, hvad kan vi? – Jeanette og Kell 
Vi holder fortsat klubhuset lukket idet retningslinjerne gør det for komplekst at lave en delvis genåbning. 
 

8. Projekt nye medlemmer - Alle 
 

a. Status fra Iben og Andreas 
Stor succes. Der er mere end 20 nye der dukker op om tirsdagen. 
Iben og Andreas vil gerne afholde endnu et opstartskursus med start 3. maj. Der skal dog være 
opmærksomhed på at de første 20 nye fortsat har en god oplevelse. 
 

b. Fastholdelse – hvordan bliver vi stærkere? 
 

c. Fastholdelse ved midlertidig træner? 
 
 

d. Runde 2 – vi har fået DKR 12.000 yderligere 
Beløbet har ikke en deadline. Det planlægges at pengene også anvendes til rekrutteringsopgaver i 
august. 
 

e. DOF tiltag omkring ungdomsrekruttering – Jeanette og Thomas 
TH har tage fat på DOF med henblik på at OK Pan forventer at DOF kommer med nogle tiltag for 
rekruttering 

 
9. Åbne løb  

a. Skærme forsvinder, mærkning af skærme 
Poster placeret på udsatte steder skal strippes fast. Posterne fjernes og der har været eksempel på at 
de er blevet brændt af. 
 

b. Skal der være åbne løb over sommeren? 
TH skriver til Ida med henblik på at have åbne løbe hen over sommeren. 
 

c. Bærbar printer – Kent 
Vi indkøber en printer der kan køre på batteri. 

 
10. Arrangementer 

 
a. Hvordan håndteres forespørgsler? 

Der er kommet en forespørgsel fra en efterskole. Indtægten deles ligeligt imellem klubben og dem der 
afholder o-arrangementet. 

 
11. Eliteudvalgsmøde 

 
a. Skal OK PAN forsøge at komme med i udvalget? – hvem? 

Ebbe, Jeanette og Thomas deltager. 
Aktion: TH spørger Ebbe om han har kandidater til deltagelse i udvalget. 
 

12. Kongelunden – vedhæftet status i mail 



Sofie laver baner til anvendelse i Kongelunden. 
 

 

Info og status punkter:  
 

• DOF – Nærboks – mulighed for at tjene lidt ekstra 
Ingen interesse for klubben 
 

• Træning for 65+ gruppen – hvordan går det? 
 

• Foller - status på logo og sponsor logoer på Folleren? - Thomas  
Er på plads skal nu blot udføres 
 

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

• Status kommunikationsudvalg – er det indkaldt? 

• Kort opdatering fra skovarbejdsgruppe – Kell 

• Pan mailadresser  

• Status, bålhytte – Kim 

• Montering af fliser over bordplader i køkkenet 

• Male køkken? Male gang? 

• Punkter hvert kvartal: Opfølgning på økonomi  

• Næste møde:  
 

Fremtidige punkter 

• Klubtur til Slovenien – 2022? 

• Pris for kørsel til løb – sikring at der er en ensartet håndtering af betaling for kørsel 
Forslag (tidligere anvendt):  
2 kr per km. til den der køre. Det totale beløb incl. evt. brotakst, færge mv. fordeles ligeligt imellem alle 
passagerene i bilen. Retningslinjen offentliggøres på OK Pan’ hjemmeside. 


