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Vært historik 

Dato 17/8 21/9 8/11 14/12 27/1 8/3 28/4 31/
5 

        

Vært Kell ? Tho
mas 

Thoma
s 

Agn
ete 

Thomas Jeanette Sil         

 

Dagsorden og referat Dato: 31. maj 2022 Tid: kl. 1930-2130 Sted: Silistria 

Emne: Bestyrelsesmøde OK PAN Mødedeltagere:  
Thomas Hornbæk, Kell Sønnichsen, Kent Lodberg, Kim Rokkjær, Tobias Svarer, Sofie 
Secher 
  
Afbud: Jeanette Finderup                                                 Referent: Sofie 

Næste møde: 15/8 kl. 19.45 
 

 
 
 

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 Rekruttering - Horsens, DOF og PAN 
● Opsamling 

 
DM på Bornholm - update 
● økonomi 

 
Terminsliste - hvad har vi meldt klubben 
til 
 
Klubhus - udlån til Århus 
Symfoniorkester 
 
Botanik og Orientering 
 

O. pkt. - Thomas 
 
 
O. pkt. - Thomas 
 
D. pkt. - Kim 
 
 
O. pkt. - Thomas 
 
 
 
O. pkt. - Thomas 

20 
min 

Rekruttering: ingen succes for 
hverken Pan eller Horsens. 
Thomas følger op med Horsens og 
DOF, så man kan drage nytte af 
erfaringerne. Vi overvejer at 
etablere en gruppe, der skal stå 
for rekruttering fremover.  
 
DM Bornholm: Ebbe og Thomas 
arrangerer. Skole er lejet – 
overnatning på hårdt underlag. 
Deltagere arrangerer selv kørsel.   
 
Terminsliste: Kell og Thomas 
følger op med Anker fra 
Nordkredsen, om hvad der kan 
lade sig gøre. Første mulige løb er 
JFM stafet i 2024.  
 
Udlån af klubhus: Aarhus 
Symfoniorkester har 
undtagelsesvist fået lov at låne 
Silistria mod betaling i perioden 
23.-28. august. Alle klubaktiviteter 
flyttes ud af klubhuset i perioden. 
 
Botanik og orientering: Der 
vokser en sjælden orkide på en 
lerskrænt i Fløjstrup, og 
botanikere er utilfredse med, at vi 
løber der. Området benyttes 
sjældent og er nu blevet skraveret 
på kortet.  
 
Baner på de faste poster: Kim 
foreslår, at der laves baner på de 
faste poster, som lægges på 
hjemmesiden til download, som 
supplement til de åbne 
orienteringsløb.  
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2. Bestyrelsesarbejde Fokuspunkter for næste 12 mnd. Er der 
noget der skal ændres ift fokus, 
arbejdsmåde, engagement, 
sammenhæng til andre udvalg mv? 
 
 
Fokus -  
Fællesskab -  
● Frivillighed. Hvordan får vi mere 

engagement? 
Fremdrift -  
 
 

Frivillighed - hvad skal der til 
for at få mere frivillighed på 
banen i klubben - alle bedes 
tænker over begrænsninger, 
muligheder og ideer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indtil 
21.30 

Frivillighed: 
Der var flere input fra medlemmer 
til fællesspisning omkring 
frivillighed.  

- Man ved ikke, hvad man 
siger ja til, når man bliver 
bedt om at udføre en 
opgave. 

- Forslag om at få mindre 
grupper til at udføre 
opgaver sammen.  

- Opbygge frivillighedskultur 
fra en tidlig alder.  

- Ønske om bedre 
beskrivelse af de frivillige 
opgaver.  

- Medlemmerne skal have 
det sjovt med det frivillige 
arbejde, så hænger de ved.  

Thomas søger penge fra en corona 
genstartspulje til en 
frivillighedskoordinator, som kan 
systematisere vores frivillige 
opgaver, så der kommer overblik 
og beskrivelser.  
 
Thomas laver jobopslag 
omhandlende klubudvalg. Der skal 
være fokus på, hvad formålet med 
udvalget er.  
 
Klubture og god opbakning til løb 
skal prioriteres, så vi får et 
fællesskab. 
 
Der skal findes klubmesterskabs- 
og klubfest-ansvarlige. Thomas 
skriver ud om dette.  
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