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Vært historik 

Dato 17/8 21/9 8/11 14/1
2 

27/1 8/3           

Vært Kell ? Tho
mas 

Tho
mas 

Agne
te 

Tho
mas 

          

 

Dagsorden og referat 
Dato: 8. marts 2022 Tid: kl. 1930-2130 Sted: Jagtvej 25 

Emne: Bestyrelsesmøde OK PAN Mødedeltagere:  

Thomas Hornbæk Kell Sønnichsen Agnete Horup Kent Lodberg 

Jeanette Finderup Sofie Secher   

  

Afbud:      Kim Rokkjær                                            Referent: Jeanette Finderup 
Næste møde:  

 

 

 
Emne 

Formål med punktet 
(hvad skal vi udrette?) 

Proces 
(hvordan behandler vi emnet) 

Varig
hed 

Beslutning  
(referat – hvem gør hvad) 
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1.  Siden sidst Træningsudvalg – update 

 
Rekruttering - DOF og PAN 

 
Klubtur 2022 - Slovenien? andre ture? 

 

Klubhus – udvidelse  
 

 

O. pkt. Sofie og Kent 

 
O. pkt. Thomas 

 
D. pkt – alle 

 

D. pkt – Kent, Kim og Thomas 

30min Der er behov for nogen til at lave 

løbene, men der er rekrutteret 
flere via spørgeskema. Der er styr 

på at opgaven med at fordele 
opgaverne. Træningsudvalget har 

kontaktet potentielle nye 

medlemmer til udvalget. 
 

Der er arbejdes på et samarbejde  
med Horsens og DOF. 

 

Der er kommet en del positive 
tilbagemeldinger, men der er brug 

for flere tilbagemeldinger og også  

nogle der vil være med til at 
arrangere. 

 
Der har været afholdt møde med 

Familien Skovbjerg, som er 

kommet med tre scenarier. Der 
skal drøftes på generalforsamling 

om der ønske om kapacitets- 
forøgelse og orienteres hvilke 

scenarier, der er mulighed på 

nuværende tidspunkt. Der er 
mange tilladelser der skal søges. 
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2.  Generalforsamling Planlægning af GF 

 

● Indkaldelse – skal der mere 
sendes ud? 

● Beretning (THH) (modtaget Elite, 
Træning, Kort, Hus) 

● BM sammensætning – mangler 

én suppleant og en junior 
● Budget 2022 

● Regnskab 2022 
● PAN præstation 

D.pkt (Thomas) 60min Thomas sender beskrivelse af 

udvidelse ud. 

Beretninger sendes ud forud for 
generalforsamlingen (13/3) 

Der arbejdes på at finde en 
kandidat til suppleantposten. 

Bestyrelsen har godkendt 

budgettet 2022 og regnskabet  
2021. 

Der er kommet forslag til Pan 
præstationen. 

 


