
Referat bestyrelsesmøde OK Pan den 1. juli 2021. 
 
Deltagere: Thomas, Kent, Kell, Agnete, Kim og Jeanette 
Afbud:  Sofie 
 
AdA. Godendelse af referat 
Allerede godkendt 
 
AdB. Valg af referat 
Jeanette 
 
AdC. Klubtræner 
Tobias ansat, ønsker at sikre kontinuitet, at det skal være sjovt for alle at deltage. Vil fremlægge en 
seks måneders plan i august for træning både tirsdag og torsdag. Simon udarbejder træningsplan. 
Fokuseres på at der tages godt imod de nye. Opmøde om tirsdagen bliver i skoven, undtagen 
sidste mandag i måneden, hvor det er fra Silistria. Opmøde om torsdagen bliver fra Silistria hver 
gang. Vil stå for nogle lørdagslæringsture. 
 
AdD. Opsamling på udvalgsmøde 

• Vi mangler en beskrivelse af de udvalg der er. Thomas skriver til udvalgene og beder dem 
om at udarbejde en beskrivelse ud fra et skema. 

• Sammenlægning af udvalg: Forslag til at kortudvalg, skovudvalg og løbsudvalg lægges 
sammen og hedde STÆVNEUDVALGET. Forslag til at træningsudvalg, breddeudvalg, 
rekrutteringsudvalg og arrangementsudvalg lægges sammen og hedde KLUBUDVALGET – 
klubtræneren er medlem af dette udvalg. Kommunikationsudvalg, eliteudvalg og 
ungdomsudvalg fastholdes som selvstændige udvalg, da de har flere medlemmer. 

 
AdE. Jubilæum 
Møde på tirsdag. Vi har ikke mulighed for at være i Gjern. Maximum 50.000 kroner i tilskud fra 
klubben – inkl. forventet indtægt fra jubilæumsløb på ca. 10000 kroner. Der forventes en 
egenbetaling på cirka 300 kroner. 
Ebbe har kommet med forslag til et løbsarrangement. 
 
AdF. Hjælpetræner 
DOF arrangerer en hjælpetræner uddannelse i samarbejde med Horsens OK i august og september 
for unge mellem 15 og 25 år. Der er en kostpris på 300 kroner. Vi udbyder det til alle vores unge 
medlemmer med en forventning om at de bidrager med deres kompetencer i klubben eller 
kredsen. 
 
AdG. Klubtur til DM hold 
Vi har fået 10.000 kroner. Vi spørger nogle til at stå for turen. 
 
AdH. Skoleprojekt 
Stillingen har været slået op og vi har en aktuel kandidat og forventer at have det kørende fra 
efteråret. 



 
AdI. ESAA morgentræning 
Der er brug for en ekstra træner. Astrid Ank har sagt ja til denne opgave, hvis muligt vil vi gerne 
knytte hende til klubben for derved at skabe mere helhed for løberne. 
 
AdJ. Kørsel og kørsel takster 
Der udmeldes en fasttakst som er 2 kr. pr. km plus dækning af broafgift eller færgebilletter som 
deles af alle passagererne i fællesskab herunder chauffør. Kim udarbejder kort tekst, som Sofie 
lægger på hjemmesiden. Desuden lægges retningslinjer om kørsel med Folleren, herunder alder. 
 
AdK.  Covid19. 
Vi går efter normaltilstande 9. august. Kell undersøger med Aarhus kommune samt også 
mulighederne styrketræning på Holmeskole. Der er aktiv sommer i uge 31.  
 
 
 
 


