
 
 

1 

 

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 8/11 

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

Dagsorden og referat 
Dato: 8. november 2021  Tid: kl. 1930-2130 Sted: Silistria 

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

Jeanette Finderup Sofie Secher   

  
Afbud: Agnete 

 

Referent: Kim 

Næste møde: 

Tirsdag den 14. december kl. 19:30 



 
 

2 

 

 
Emne 

Formål med punktet 

(hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 

Varig

hed 

Beslutning  

(referat – hvem gør hvad) 

1.  Siden sidst DM Hold – evaluering (Thomas) 

 
Jubilæum – evaluering (Thomas) 

 

 
Træningsudvalg – mangel på frivillige 

(kritisk) 
 

Nordkredsens formandsmøde (Kell) 

 
Styrketræning (Thomas) 

 
PAN tøj (Thomas) 

O-pkt.: 2022, Bornholm 

 
O-pkt. Hvad så nu? Penge 

modtager fra forvaltning. 

 
B-punkt: Hvad gør vi – kort og 

lang bane? 
 

O-pkt.: noget nyt? 

 
O-pkt. 

 
O-pkt. 

30 

min 

DM 2022 Bornholm: Vi skal have 

fundet et sted hvor klubben kan 
bo ifm. DM. Der skal gerne kunne 

bo omkring 50 personer. 

Thomas hører Horsens og 
Silkeborg om de kunne være 

interesseret. I så fald vil vi 
reservere et pentionat. For 

ungdom bookes skolen i Nexø. 

 
Jubilæum: Vurdering fra 

bestyrelsen er at det var en rigtig 
god da. God oplevelse med løbet 

og i det hele taget en fantastisk 

dag. 
 

Træningsudvalget: Der er ikke 

nogen der har meldt sig. Sofie 
kigger listen igennem og kontakter 

potentielle kandidater. 
 

Nyhedsbrev for klubben: 

Thomas laver udkast for 
nyhedsbrev og kontakter 

udvalgene med henblik på 
regelmæssigt at kommunikere til 

klubbens medlemmer. 

 
Nordkredsens formandsmøde: 

Reglementsrevisionen blev 

præsenteret af Kell. Dette bliver 
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sendt ud klubberne i starten af 

2022. 
 

Styrketræning: Startede op i 
mandags hvor 7-8 mødte op. Der 

bliver gjort opmærksom på dette i 

nyhedsmailen. 
 

Pan’ klubtøj: kom ud i foregårs. 
Ser godt ud. 

 

2.  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. 

 
 

20 

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 
 

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. 
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3.  Økonomi Gennemgang af år-til-dato (Kell) – læs 

fremsendte mail fra Kell 

O-pkt. 10 

min 

Det forventes vi får et godt 

økonomisk resultat i år. Der 
mangler fortsat at en del regninger 

kommer ind, men det forventer 

ikke at ødelægge resultatet. 
 

Follerens økonomi er ikke god i år. 

Den har ikke været lejet ud så 
meget og der er flere kørsler der 

ikke har været registreret. Dette 
bliver kommenteret i 

nyhedsbrevet. 

4.  Silistria – 
udvidelse/optimeri

ng 

Ansøgning indsendt ift. udvidelse (Kent) 
 

Indvendigt optimering – møbler mv. 

D-punkt.: hvordan er 
stemningen ift udvidelse og 

optimering – økonomi, behov,  

 
 

 Der forventes svar på økonomisk 
tilskud i januar. 

Der er på nuværende tidspunkt 

ikke enighed i bestyrelsen omkring 
hvordan vi bedst får skabt mere 

plads i Silistria. 
Der ses også på muligheden for 

bedre udnyttelse af de 

eksisterende arealer. 
Punktet tages på bestyrelsesmødet 

næste gang. Thomas tager Torben 

og Tine Skovbjerg med ned for at 
få input. 

5.  Øvrige Børne- minitræning – kan vi optimere 

ift. antal deltagere (er der noget der 
mangler eller er det et udtryk for 

mørke?) (Sofie / Thomas) 
 

Nisseorienteringsløb 2021 (Sofie)  

 
Landsholdsarbejde – økonomi (Thomas) 

 
Sport 2021 den 8. januar 2021 

 

D-pkt. 

 
 

 
 

B-pkt. 

 
O-pkt.: se vedhæftede. 

 
D-pkt. 

15 

min 

Børne Mini træning: Jeanette 

undersøger hvilke mulighed der er 
for at få fastholdt og øget antallet 

af deltagere. 
 

Nisse o-løb: Der har været 

forespørgsel på 
Nisseorienteringsløb. Dette løb vil 

vi gerne have etableret igen. 
 

Landsholdsarbejde: Økonomien 

for landsholdsløbere skal 
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diskuteres ifm. budget. 

Eliteudvalget skal inddrages. 
Kell anmoder ungdoms- og 

eliteudvalget om et budget. 

6.  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 

 
 

 
 

Klubtur Slovenien 2022: 

Punktet tages med på et senere 
møde når der er modtaget mere 

information fra Tisvilde omkring 

økonomi. 


