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1. Siden sidst Træningsudvalg – update

Rekruttering - DOF og PAN

Frivillighed - resultat af spørgeskema

Nyhedsbrev - noget der skal orienteres
om udover GF og frivillighed

Divisionsturnering - hvad er strategien
og hvem skal være “indpisker”

Wildcard - landsholdsøkonomi - se mail

Klubtur 2022 - Slovenien? andre ture?

WOC tur

O. pkt. Sofie og Kent

O. pkt. Thomas

O-pkt. Thomas

D.pkt. alle

D.pkt. alle

D.pkt. alle

D.pkt. alle

30min Der er skift på posten som
formand for træningsudvalget.
Kent tager kontakt til ny formand.
To har vist interesse for
træningsudvalget, Thomas  tager
kontakt. Der er 30 der har vist
interesse for at sætte poster ud,
samle poster ind og lægge baner.
Thomas tager kontakt og spørger
om en af dem vil sidde med i
træningsudvalget.

Thomas har kontaktet Bo
Simonsen DOF i forhold til
rekruttering. DOF stiller med to
personer til at hjælpe med
processen. Vi vil forsøge at det
sker sammen med Silkeborg og
Horsens. Fokus bliver på familier.
Thomas er ansvarlig og inddrager
tidligere projektgruppe.

Seks vil gerne hjælpe med
opgaver i klubhuset. Tre vil gerne
lære at tegne kort. DOF
arrangerer korttegningskursus den
7. februar. OK Pan betaler
deltagerafgiften. Sofie skriver på
hjemmesiden og Thomas melder
ud. To har vist interesse i
bestyrelsesarbejdet. To vil gerne
bidrage  ved  eksterne
samarbejde. En vil hjælpe med
funding. Der er udtrukket to
biografbilletter.
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Vi skal have en ny til at stå for
divisionsturnering. Det er
nødvendigt med team som sætter
holdet. Thomas spørger ud via
nyhedsbrev, hvem der vil deltage.
Første match er den 3. april.

Vi har fået tre løbere udtaget via
et wildcard til landsholdet. Prisen
for wildcard er til kostprisen.
Thomas skriver tilbage og
opfordrer til at tages op i andet
forum.

Er der opbakning til en tur til
Slovenien. Thomas spørger til
interessetilkendegivelse.

Der er planer om at afholde
sommerlejre i forbindelse med
WOC i Kolding, derfor fravælger vi
at arrangere en klubtur, men man
er velkommen til at melde sig som
leder eller madmor.

2. Økonomi Gennemgang af 2021 regnskab og
diskussion af 2022 budget - se Kell’s
mail.

Herunder - Follerens økonomi

O-pkt. / D.pkt (Kell) 40min Priserne for brug af Folleren
justeres ved Kell. Thomas
undersøger om vi må leje den ud
til medlemmerne. Folleren skal
afskrives yderligere.

Det foreløbige regnskab blev
gennemgået.

Et foreløbig budget blev
gennemgået. Sendes til
Eliteudvalget og ungdomsudvalget
til kvalificering. Vi skal tænke i
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hvordan vi kan holde nogle løb og
dermed generere indtægter.

3. Generalforsamling Planlægning af GF

● Indkaldelse
● Beretning (THH)
● BM sammensætning
● Punkter til diskussion - klubhus

udvidelse, andre?

D.pkt (Thomas) 40min Thomas sender dagsorden ud via
næste nyhedsbrev. Thomas
spørger ud i nyhedsbrev om
nomineringer til Pans
præsentationen. Der skal stemmes
om klubhus udvidelse. Kim
spørger en om at være dirigent.
Kell (genopstiller), Kim, Kent er på
valg samt Sofie (genopstiller) og
Agnete (genopstiller ikke).
Er det muligt at have frivillig
assistance og derved blive oplært i
bestyrelsesarbejdet. Fx en måde
at få ungdomsløbere klædt på til
opgaven. Thomas sender mail til
udvalgsformænd for beretninger.
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