
Bestyrelsesmøde d. 25. maj 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   

Mødedeltagere: Jeanette Finderup, Kent Lodberg, Thomas Hornbæk, Agnete Horup, Kim Rokkjær, Sofie Secher 
Thomsen. 
Kl. 19-20: herudover også Ebbe Nielsen og Niklas Ingwersen fra eliteudvalget 
Afbud: Kell Sønnichsen 
 
 

1. Møde mellem bestyrelse og Eliteudvalget – kl. 19-20 
 

2. Ordinært bestyrelsesmøde – kl. 20-21 
 

a. Godkendelse af referat fra 22. april 2021 
Referat godkendt.  

 
b. Valg af referent 

Sofie Secher Thomsen 
 

c. Kort opsamling på elitemøde 
- Bestyrelsen havde møde med eliteudvalget for at afstemme forventninger for 2021 og 

generelt. 
 

d. Siden sidst – kort opsummering – Thomas 
- Klubtræner: Iben Valery er ansat frem til sommerferien.  
- Online introkurser: God tilslutning til efterfølgende introtræninger med Iben Valery og 

Andreas Bock. 
- Outdoormøde på Godsbanen: Fint arrangement, men få deltagere.  
- Efterskoler har efterspurgt orienteringsløb: Bemandet og planlagt. 
- Logo og reklame på foller: bliver iværksat snarest.  
- Online yoga og styrke: ansvarlig Camilla Bevensee melder om få deltagere (2-7 

personer). Forslag om, at Camilla fremover kan være ansvarlig for styrketræning på Holme 
Skole. 

- Økonomi status: Udskydes til næste møde, hvor Kell Sønnichsen er til stede.   
- Div. match og DM Hold: Aktion: Thomas skriver ud om dette.  

 

e. Træner – dialog omkring jobopslag og trænerrolle (læs opslag) 
- Jobopslag redigeret for at tydeliggøre, at vi søger en træner, som kan være træner for en 

bred og varieret gruppe løbere.  
- Diskussion omkring lønnen, koordineringsarbejde og tilstedeværelse både tirsdag og 

torsdag - det er meget at binde sig til to aftener om ugen.  
- Træneren skal tilbydes DOF’s træner 1 uddannelse. 
- Hjælpetrænere: Vi vil gerne have gang i hjælpetrænerne igen, særligt for at hjælpe de nye i 

gang.  
 
Aktion: Thomas tilpasser opslaget, ift. at få det tydeliggjort, at jobbet ikke indebærer et stort 
koordineringsarbejde, og at vi er åbne overfor dialog omkring tidsforbrug, deling af 
trænerrollen, mv.  
Aktion: Sofie følger op ift. om der findes en liste over vores hjælpetrænere.   

 

f. Møde med kortudvalg, træningsudvalg og trænere – Sofie  
- Kommunikation til medlemmer omkring træninger: Alt information om træningerne skal 

findes i aktivitetskalenderen, og trænerne melder ind til sekretæren ved ændringer.  
- Banelægning til træninger varetages af ungdoms-, junior-, og klubtrænere, og målrettes 

både unge og ældre løbere.  
- Postudsætning og indsamling: Juniortræner, Simon Thrane, er ansvarlig for postplan til 

træninger, imens træningsudvalget er ansvarlig for postplan til åbne orienteringsløb.   



- Fælles årsplan: Der er udarbejdet et udkast til en fælles årsplan over klubbens tekniske 
træningstilbud (o-træninger og åbne orienteringsløb). Banelægger, postudsætter og 
postindsamler skal fremgå af denne plan og planen skal kunne tilgås via hjemmesiden.  

- Fildeling: pt. arbejdes i både Dropbox og pCloud. Der er et ønske om at få en fælles 
løsning, og vi er villige til at betale for dette. 
 
Aktion: Sofie kontakter Kell, for at definere behovet for fildeling.  
 

 

g. Udvalgsaften – planlægning 
- D. 16/6 udendørs ved klubhuset. 
- Et af formålene med aftenen er at etablere et udvalg, der skal stå for klubbens 75-års 

jubilæum. Arrangementsudvalget (Mariann Kejser, Trine Kristensen og Anni Sørensen) har 
meldt ind, at de gerne vil være med til at arrangere. Vi skal have flere arrangører på banen. 
Efter jubilæet ønsker hele arrangementsudvalget at trække sig.   

- Bestyrelsen vil gerne slå nogle udvalg sammen.  
 
Aktion: Thomas sender indbydelse til udvalgene og laver det foreløbige arbejde. Herudover 
laver han et udkast til, hvilke udvalg, vi kan slå sammen.  
 

h. Covid19 – yderligere genåbning, hvad kan vi? – Jeanette og Kell 
- Vi kan åbne mere op i klubhuset. Medlemmer over 18 år skal kunne fremvise coronapas, 

og vi skal fortsat overholde arealkravet. 

- 60+ kan bruge klubhuset, da mange af dem nu er vaccineret.  

- Mini- og børnetræning kan bruge klubhuset. 

- Ungdomstræningen om onsdagen kan bruge klubhuset.  

 

Aktion: Thomas kontakter 60+ trænere.  

Aktion: Jeanette kontakter mini-, børne- og onsdagsungdomstrænere. 

 

i. Prøvemedlemskaber:  

- Mere end 40 personer har haft prøvemedlemskab.  

- Der er ydermere et medlemspotentiale i ungdomsløbernes forældre, som kommer om 

mandagen, men som ikke er medlem.  

 

Aktion: Thomas og Iben sender mail til dem, der har haft tre måneders prøvemedlemskab, 

og opfordrer dem til at melde sig ind.  

 

j. Evt.  

- Aarhus Adventure 

Aktion: Thomas undersøger nærmere. 

- Mærkning af postskærme: Der er indkøbt tøj-klistermærker til påsætning på skærmene. 

Ideen er god og virker holdbar, men de er lidt for små og svære at læse.  

Aktion: Thomas undersøger, om vi kan få større mærker.  

 

Info og status punkter:  

• Træning for 65+ gruppen – hvordan går det? 

• Foller - status på logo og sponsor logoer på Folleren? - Thomas  

• Virtuelt yoga / Styrke – kan i optimere det? 

• Status kommunikationsudvalg – deltage i udvalgsaften 

• Kort opdatering fra skovarbejdsgruppe – Kell 

• 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. 

 
 


