
 
 
Vært historik 

 

 

 

 

 

 

Dato 9/6 11/8 15/9 20/10 24/11 12/1 25/2 17/3 22/4 25/5 1/7 17/8   

Vært Lone Kell Jeanette Eskil Jan Skype Skype Kent Thomas Kim Thomas Kell   

Dagsorden og referat 
Dato: 17. august 2021  Tid: kl. 19-21 Sted: Silistria 

Emne: Bestyrelsesmøde OK PAN Mødedeltagere:  
Thomas Hornbæk Kell Sønnichsen Kim Rokkjær Kent Lodberg 

Jeanette Finderup Sofie Secher Agnete Horup  

  

Afbud: Agnete 
 

Referent: Kim 

Næste møde: 

21. september kl. 19:30 – 21:30 



 
 

 

 

 

 
Emne 

Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 

Varig

hed 

Beslutning  

(referat – hvem gør hvad) 

1.  Genåbning af Sil 
og klubaktiviteter 

Skal vi som klub gøre noget ekstra for 
at byde velkommen tilbage og sikre god 

genstart af klubben sociale liv? 

 
Hvad skal udbedres – Kent orienterer 

om vedligeholdelsesdag. 
 

DM Hold – kort orientering v. Thomas 

 
Styrketræning – hvornår kan vi starte 

op. Format (Camilla har tidligere tilbudt 

træning/yoga) 

Diskussion: 
 

Spisning – mandage og 

tirsdage. Skal klubben betale 
første gang? 

 
DM Hold – hvordan håndterer 

vi tilskud? 

 
Styrketræning – hvor mange 

vil benytte nyt tiltag? 

15 
min 

Fællesspisning er planlagt mandag 
den 30. august. 

 

Tobias, Ivan og John kontaktes af 
Thomas med henblik på at få 

lavet fællesspisning. 
 

Vedligeholdelsesdag 11. 

september kl. 9-13. Kent har 
lavet en plan for hvad der skal 

laves. SS sætter indbydelse på 

hjemmesiden og Facebook. 
 

DM Hold 3. oktober. Overnatning 
er bestilt. Der planlagt træningsløb 

lørdag for dem der er interesseret. 

 
Styrketræning skal sættes i gang 

igen. Thomas taler med Camilla 
B. angående mulighed for at 

sparke styrketræningen i gang. 



 
 

 

 

 

 

2.  Udvalgs-

sammenlægninger 
(Strategi) 

Diskutere hvordan vi kommer videre 

med sammenlægning af udvalg. 
 

Konkret: Besked fra træningsudvalget 

om, at de mangler bemanding.  
 

Forslag: kortudvalg, skovudvalg og 

løbsudvalg lægges sammen til 
STÆVNEUDVALGET 

 
Træningsudvalg, breddeudvalg, 

rekrutteringsudvalg og 

arrangementsudvalg lægges sammen og 
hedde KLUBUDVALGET (klubtræneren er 

medlem af dette udvalg). 
 

Kommunikationsudvalg, eliteudvalg og 

ungdomsudvalg fastholdes 

Diskussion: 

 
Mangler: beskrivelse af alle 

udvalg. 

 
Konkretisering af 

sammenhænge og fordele. 

 
Udvalgsmedlemmer orienteres. 

 
Offentliggørelse og 

”prikkerunde” for at få flere ind 

i udvalg. 
 

 

20 

min 

Kell beskriver fordelen ved 

sammenlægning af kortudvalg, 
skovudvalg og løbsudvalg til 

STÆVNEUDVALGET. 

 
På baggrund af udarbejdet 

beskrivelse fra Kell vil Sofie lave 

en lignende beskrivelse for 
KLUBUDVALGET 

 
 

Vi skal have sendt et spørgeskema 

ud med henblik på at få 
rekrutteret nye hjælpere. Sofie 

sender spørgeskemaet til 
bestyrelsen. Udsendes til 

medlemmerne efter næste BM. 

3.  Åbne ugeløb 

(forslag fremsendt 

af Ida Bobach 
(træningsudvalget

) 

Diskussion om tilgængelighed til åbne 

løb i uger med anden klubaktivitet. 

 
Forslag: I uger med større 

arrangementer i weekenden (JFM, DIV 

Match, DM) arrangeres der ikke åbent 
ugeløb, lørdag til fredag. I stedet lader 

vi posterne fra mandags- og 
tirsdagstræningen blive ude indtil 

søndag eftermiddag og tilbyder disse 

baner som åbne orienteringsløb. 
 

Begrundelse: sparre ressourcer og 
optimere medlemmers brug af 

arrangementer i øvrigt 

Diskussion: 

 

Vil det fjerne fokus fra 
koncept? 

 

Vil medlemmer accepteres 
mindre tilgængelighed? 

 
Kan det få flere medlemmer til 

at deltage i større 

arrangementer? 

10 

min 

En god idé.  

 

For nuværende vælger vi kun se 
Divisionsturneringen som kandidat 

som større arrangement. 

 
 

 
 



 
 

4.  Børne- og 

Ungdomsudsvalgs
møde 

Orientering omkring mødeafholdelse og 

indhold 

Evt. indspark fra BM på 

baggrund af orientering 

10 

min 

Det store mål for ungdom er at 

komme tilbage til normalen.  
Det sociale på tværs er vigtigt. 

Fastholdelse for ikke-elite løber er 

ligeledes et vigtigt element. 

5.  Sekretærfunktion Opgørelse af forbrug til dato og 

forventet årlig udgift (Kell orienterer) 

Diskussion: 

 

Skal vi bibeholde eksisterende 
ordning – fordele/ulemper 

10 

min 

Det går rigtigt godt og det kan 

mærkes en god forbedring i 

opdateringer på eksempelvis 
Facebook. Vigtigt for klubben. 

Sofie fortsætter med arbejdet. 

6.  Jubilæum Jubilæumsarrangement 
 

Fest – arrangementsudvalg 

Aktivitet på dagen – Ida 
Kommunikation – Camilla 

Ambassadøride – Camilla 
Jubilæumsløb i dec. – Ebbe 

 

Maximum 50.000 kroner i tilskud fra 
klubben – inkl. forventet indtægt fra 

jubilæumsløb på ca. 10.000 kroner. Der 
forventes en egenbetaling på cirka 300 

kroner. 

Diskussion: 
 

Hvad mangler vi overordnet 

set for at komme i mål? 
 

Møde to den 19/8 – hvem 
deltager fra bestyrelsen? 

 

 

15 
min 

Arrangementet afholdes 30. 
oktober 2021.  

 

 
Jubilæumsløbet afholdes 4. 

december. 

7.  Diverse  

 
Løbende 

orienterings-
punkter 

Orientering 

• Foller - status på logoer - 
Thomas  

• Kort opdatering fra 
skovarbejdsgruppe – Kell 

• Status, bålhytte - Kim 

• Punkter hvert kvartal: Opfølgning 
på økonomi  

 
Fremtidige punkter 

• Klubtur til Slovenien – 2022? 

 

Orienteringspunkter – status? 

 
Skal nogle af punkter 

konkretiseres? 

10 

min 

Foller – fortsat ikke noget nyt. Der 

arbejdes fortsat på sagen. 
 

Skovarbejdsgruppen 
(Moesgaard Vildskov projektet). 

Klubben fortsætter nuværende 

strategi og fortsætter med at sikre 
at Marselisborgskovene ikke 

hegnes ind. 
 

Bålhytte: har fortsat ikke fået 

svar fra Aarhus kommune. Der 
rykkes igen og forsøger at få et 

møde i stand med henblik på at 

gennemgå forslaget. Kim tager fat 



 
 

 

på Erik Skovsgaard for at høre om 

han evt. kan lave et skitseforslag. 
 

Økonomi for Folleren: Vi ønsker 
at Folleren bliver anvendt så 

meget som muligt. Det skal 

afklares om vi kan få en nøgleboks 
ved Atletion. 

 
Klubtur Slovenien: Punktet tages 

op i november 

8.  Night Champ 

 
 

 
DM Hyldest Fest 

   Jeanette tager fat på Dagsberg 

om der planlægges Night Champ i 
efteråret. 

 
Der skal tilmeldes løbere inden 23. 

august.  


