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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 21/9  

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

Dagsorden og referat 
Dato: 21. september 2021  Tid: kl. 1930-2130 Sted: Silistria 

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

Jeanette Finderup Sofie Secher Agnete Horup  

  
Afbud: Agnete; Kent 
 
Referent: Sofie 

Næste møde: 
8. november kl. 19:30 – 21:30, vært: Kim 
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Emne 

Formål med punktet 
(hvad skal vi udrette?) 

Proces 
(hvordan behandler vi emnet) 

Varig
hed 

Beslutning  
(referat – hvem gør hvad) 

1.  Siden sidst Vedligeholdelsesdag (Kent) 
 
DM Hold (Thomas) 
 
Vildtskov (Kell) 
 
Bevillingsbrev (Aarhus Kommune, 
Sallingfondene) 

O-pkt.: Behov fremadrettet? 
 
O-pkt.: Foreløbigt program.  
 
O-pkt. Status fra Byrådet 
 
O-pkt. 18.000 kr modtages – 
hvad skal de bruges til? 

20 
min 

Vedligeholdelsesdag:  
15-20 deltagere. Mange ting blev 
ordnet.  
 
Tilbygning: 
En mulig tilbygning blev 
diskuteret, det vurderes som 
svært at få tilladelse. Tilknyttede 
til klubben er kontaktet 
(arkitekter), som kan forhøre sig 
om mulighederne hos relevante 
kontaktpersoner.  
Som et alternativ til tilbygning 
overvejes indre ændringer, der 
kan give bedre udnyttelse af 
pladsen.  
 
DM Hold: 
Ebbe har styr på træningsløb 
lørdag.  
Fælleskørselsskema er klar til 
brug.  
Thomas laver udkast til mail med 
kommende aktiviteter (DM hold og 
jubilæum) 
 
Vildtskov:  
Der kommer IKKE indhegnede 
græssere i Marselisborg, i stedet 
kommer det i enten Lisbjerg eller 
Hørret Skov. Marselisborg bliver 
urørt skov og dræning stopper.  
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Naturnationalpark:  
Mols Bjerge, Ringelmose og 
Hestehave er i spil. 
 
Bevillingsbrev:  
Kan evt. bruges til indretning af 
klubhuset.  

2.  75 år jubilæum 
(Thomas) 

Gennemgang af foreløbigt program 
 
30. oktober / 4. december 

Diskussion: 
 
Hvad mangler vi? 
 
Bestyrelsens opgave af sikre 
deltagere? 

15 
min 

Jubilæumsdag og fest: 
Planlægning går godt.   
Der udloddes ugentlige præmier 
frem til jubilæumsfesten, hvor 
disse uddeles.   
Thomas inviterer rådmanden til at 
deltage i åbent hus.  
Thomas finder 
jubilæumsambassadører.  
Thomas kontakter Trine angående 
forslag til underholdning og 
sponsorer angående præmier. 
 
Jubilæumsløb:  
Der er styr på det.  
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3.  Udvalgs-
sammenlægninger 
(Strategi)  
 
Opfølgning 
(Thomas) 

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 

O-Pkt.:  
 
Mangler: beskrivelse af alle 
udvalg. 
 
Konkretisering af 
sammenhænge og fordele. 
 
Udvalgsmedlemmer orienteres. 
 
Offentliggørelse og 
”prikkerunde” for at få flere ind 
i udvalg. 
 
 

15 
min – 
bruge
s til 
spørg
eske
ma 

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. 
Thomas tilretter spørgeskema fra 
2019, så dette kan udsendes 
snarest. 

4.  Åbne ugeløb   - 
fortsat (Sofie) 

Tilgængelighed og diskussion om 
tilgængelighed til åbne løb (Sofie) 
 

O-pkt.: Hvordan ser konceptet 
ud fremadrettet? 
 
Rekruttering af medlemmer til 
udvalget? 
 

15 
min 

Skal først og fremmest være et 
attraktivt tilbud for medlemmerne, 
herefter for eksterne. Brug af 
forskellige skove prioriteres over 
løbets varighed.  
Der arrangeres ikke åbne o-løb i 
weekender med div. match, DM 
hold eller DM/JFM i Jylland. Vi 
satser på, at der ikke er mere end 
en weekends pause mellem de 
åbne o-løb. 
Udvalgsbemanding: Sofie opretter 
fb-gruppeopslag. Kommer også i 
spørgeskema. 
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5.  Foller (Kell) Follerens økonomi Disk. Pkt.: Skal den køres ud 
eller skal vi allerede nu 
overveje fremtid (1 år, 2 år)? 

15 
min 

17.000 kroner i værkstedsregning 
i år. Herudover kræves flere 
reparationer, mekanikeren 
vurderer, at den kan køre 2 år 
efter disse reparationer. Vi lader 
den køre yderligere 2 år.  
Thomas spørger mekanikeren om 
en salgspris.  
Kunstlæder på sæderne: 1200 kr. 
Thomas sørger for indkøb af dette.  
 
Folleren kan komme tilbage til 
kollegiet snarest, og vi flytter 
derfor ikke nøgleboksen.  
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6.  Øvrige DOF – besøg af Bo (PAN kontakt) 
 
O – Liga (Jeanette) 
 
Styrketræning (Thomas) 
 
PAN tøj 

Disk. Pkt. – hvad mangler vi i 
PAN fra DOF? 
Disk. Pkt.: Hvad, hvem, 
hvornår 
Skal vi starte – hvornår? 
 
Annonceres snart. 

30 
min 

DOF – besøg af Bo Simonsen: 
Vi ønsker at tale om: rekruttering 
af børn og unge på landsplan, 
samarbejde med DOF omkring 
kraftcenter (juniortræning), 
tydeliggørelse af, hvad DOFs 
konsulenter kan tilbyde os, 
frivillighed, skovadgange, økonomi 
ift. landsholdsudtagelser, DOF-
udvalgsbemanding.  
Ros til DOF for god 
samarbejdsvillighed. 
 
O-liga:  
Horsens OK foreslår Østjysk liga 
for 13-35 årige eliteløbere fra 
oktober-marts. 16 løb pr. år, 
arrangeret på tværs af TC, EC og 
landshold samt klubberne.  
40 kr. pr løb.  
Overvejelser er, om det går ud 
over TC og NightChamp, tilslutning 
og om vi har ressourcer. 
Vi har ikke et ønske om at lave så 
mange løb. Vi kan tilbyde at 
invitere Horsens OK til en 
lørdagscup. 
Jeanette kontakter Horsens OK for 
afklaring.  
 
Styrketræning:  
Opstart første mandag i 
november. Thomas har kontaktet 
Camilla B., og adspurgt om hun 
kan opstarte og lave et program, 
som kan køre af sig selv 
efterfølgende. Thomas følger op.  
 
Pan tøj:  
Kommer på nettet snarest.  
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Lone Secher vil sælge 
overskudslager af Pan børnetøj til 
børne- minitræning.  

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 

Pan-post jubilæumsskrift:  
Kell sender 70 års jubilæumsskrift 
til Thomas, som herefter forsøger 
at få Camilla til at udgive 75 års 
jubilæumsskrift. 
 
Beachflag:  
Thomas bestiller 2 nye beachflag. 
Det undersøges, om vi kan få flag 
til brug på podiet samt et flag til 
Silistrias flagstang.  
 
Slovenientur 2022:  
Der er søgt penge og lavet 
projektbeskrivelse. På næste BM 
træffes beslutning om det videre 
forløb. En arrangørgruppe skal 
findes.  
 
Biludlejningsaftale:  
Kell undersøger muligheden for en 
biludlejningsaftale som er 
tilsvarende DIFs aftale.  


