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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 8/11 14/12 27/1 

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

Dagsorden og referat 
Dato: 14. december 2021  Tid: kl. 1930-2130 Sted: Silistria 

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

Jeanette Finderup Sofie Secher   

  
Afbud: Kim Rokkjær 

 

Referent: Jeanette Finderup 

Næste møde: 
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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 Jubilæumsløb – evaluering (Thomas) 

 
 

Træningsudvalg – mangel på frivillige 

(kritisk) 
 

Corona – tiltag/udmelding?  
 

 

 
Udviklingsplan for MTB spor – fra 

klubmedlem (Kell) 
 

Thorskov – dyrehave (Kell) 

 
HB møde 

 

Nyhedsbrev 
 

Eventyrsport – er det noget for OK PAN? 

O. pkt. Overordnet økonomi 

jubilæum (Kell)? 
 

D. pkt. Noget nyt på det her 

punkt? (alle) 
 

D. pkt. Skal klubben melde 
mere ud end allerede er 

tilfældet? 

 
D. pkt. Hvor står vi? 

 
 

D. pkt.  Hvor står vi? 

 
D. pkt Yderligere diskussion? 

 

D. pkt.  
 

D. Pkt. 

20 

min 

Jubilæumsløbet går i nul. 

 
Alle træningsløb er på plads til og 

med januar. Der er nogen der har 

vist interesse via spørgeskemaet. 
Mange er blevet spurgt direkte. Vi 

er fortsat udfordret i forhold til at 
finde medlemmer til 

træningsudvalget. Kent kontakter 

Jan O med henblik på hvordan han 
kan støttes bedst i opgaven. Vi 

spørger en konkret person om at 
stå for et kursus over to gange, 

hvor der udarbejdes baner, 

undervejes og feedback på 
banerne. Planlægges medio 

januar, gerne i forbindelse med en 

lørdagscup. 
Julefrokosterne er blevet aflyst og 

juleafslutninger er blevet afholdt 
udenfor. 

 

Kell udarbejder svar omkring MTB 
spor 

 
Løbsafgift stiger. Vi øger vores 

kontingent med 5%. Vi kunne 

overveje at øge betaling ved løb. 
Forslag fra DOF om rekruttering, 

Thomas den tidligere 

rekrutteringsgruppe med henblik 



 
 

3 

 

 

 

 

 

 

på rekruttering, gerne særlig fokus 

på de unge og de helt yngste. 
 

Vi beslutter os for nyhedsbreve. 
Thomas har udarbejdet en 

skabelon og påtager sig opgaven 

de næste tre måneder, som er en 
prøveperiode. 

 
Vi afslår tilbuddet fra 

Eventyrsport, da vi er tilfreds med 

vores aftale med Løberen. 

2.  Frivillighed i OK 
PAN (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. 
 

Gennemgang af foreløbige 

resultater! 
 

 

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 

 

Udsættes til næste møde. 
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3.  Generalforsamling Planlægning – dato, indkaldelse, 
agenda, økonomi etc 

D-pkt. Proces skal diskuteres 15 
min 

Thomas følger op. Datoforslag den 
22. marts. 

4.  Silistria – 

udvidelse/optimeri
ng 

Bevillig til udvidelse er modtaget – og 

offentliggjort 
 

Diskutere proces og involvering 

 
(Skovbjerg kunne desværre ikke deltage 

og foreslår vi diskuterer proces og intern 

godkendelse inden næste skridt) 

D. Pkt. Opbakning bestyrelse? 

 
D. pkt. Proces og involvering – 

generalforsamlingsgodkendels

e. 
 

D. pkt. Kommunikation – 

offentlig gjort allerede i 
Ugeavisen. 

 
 

30 

min 

Thomas formidler via nyhedsbrev 

om at vi har modtaget midler. Der 
afventes yderligere indtil vi har 

drøftet udvidelse på 

generalforsamling. 

5.  Øvrige Juniorerne og ungseniorerne (Sofie) 

 
Nisseorienteringsløb – Update (Sofie) 

 

 
 

D-pkt.  Hvor hører de til og 

hvordan sikrer vi bedre 
overgang til at træne med den 

20-30 årige?  

D. pkt. Skal vi have planlagt 
proces / projekt for hele året? 

 

15 

min 

Drøftes i ungdomsafdelingen og 

med eliteafdelingen. 
 

Sofie finder nogle til at tjekke 

poster samt samle poster ind. 

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 

Folleren bliver lavet i denne uge. 
 


