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Vært historik 

Dato 17/8 21/9 8/11 14/12 27/1 8/3 28/4 31/5 15/8 25/10 5/12      

Vært Kell ? Tho
mas 

Thoma
s 

Agn
ete 

Thomas Jeanette Sil Sil Kent Kim      

  

 

Dagsorden og referat Dato: 25. oktober 2022 Tid: kl. 20-22 Sted: Silistria 

Emne: Bestyrelsesmøde OK PAN Mødedeltagere: Kent, Thomas, Sofie, Tobias, Kell og Jeanette 

  
Afbud: Kim                                               Referent: Jeanette 

Næste møde: 5/12 hos Kim, Kattehøjvej 19 

 

 

 

 
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 Energi - klubhus 

● skal vi skrue ned for varmen 
● Restriktioner på saunabrug? 

● andet? 
 

Klubhus - udvidelse. 

● Status 
 

Økonomi 
● Der er udsigt til stort underskud, 

hvad skal vi gøre anderledes? 

 
Klubmesterskab, Klubfest 

● Hvordan kommer vi videre? 

 
DOF find-vej-i projekt.  

● Vi opfordres til at tilmelde 
projekter. 

 

Diverse - DM Hold 
 

 
Diverse – Sponsorprojekt i DOF, 

kommunebesøg i Pan, medlemsantal 

 

D. pkt. - Thomas 

 
 

 
 

D. pkt. Kent 

 
 

D. pkt. 
 

 

 
 

D. pkt. - alle 

 
 

O. pkt. - Kent 
 

 

 
D. Pkt - alle 

 
O. pkt. - Kell 

 

O. pkt. - alle 

60min Aarhus kommunen har sendt en 

generel opfordring til at bruge 
mindre energi. Generelt har vi 

begrænset varme på og der er 
slukket for lyset. Saunaen har stor 

betydning for fællesskabet. Der 

sættes skilte op om at der 
minimum skal være fem personer 

for at der må tændes for saunaen. 
 

Klubhusudvidelse går stille og rolig 

frem. Ansøgninger er færdige og 
sendes ind i denne uge i forhold til 

at bygge inden for 

strandbeskyttelseslinjen. 
Kommunen har givet 

forhåndstilsagn. 
 

Umiddelbart ser det ud som om vi 

får et større underskud end 
budgetteret. Dog mangler vi at 

trække noget tilskud hjem fra 
kommunen og sponsorer. Vi har 

mangler udgifter årets sidste tre 

måneder. Formodentlig bliver 
underskuddet 20.000 kroner 

dyrere end budgetteret. Vi skriver 

ud til medlemmer om gode ideer 
til at skaffe sponsorindtægter og 

øvrige indtægter. Vores udgifter til 
landsholdsløbere er utrolig høje. 

Vores udgifter til Folleren er også 

høje, vi undersøger muligheder for 
at lease en minibus. Vi ønsker at 

fastholde aktivitetsniveauet. 
 

Banelægger har meldt sig, men 

ingen har meldt sig til festen. 
Forslag om at det afholdes lørdag 

den 4. februar. Bestyrelsen står 
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for organisering, men involverer 

medlemmer i løsning af de enkelte 
opgaver. I udgangspunktet bliver 

festen afholdt i klubhuset. 
 

DOF har fået nogle penge til at 

revitalisere Find-vej-i. Forslag om 
at man kan være medlem af Find-

vej-i, hvor kontingentet vil gå 
tilbage til projektet. Kent sidder 

med i DOFs gruppe. 

 
HURRAH, vi er Danmarks bedste 

klub igen. Pressemeddeles er 

blevet optaget i Skåde-Højbjerg 
nyhedsbrev. 

 
Thomas har deltaget i møde i 

DOF-regi, om hvordan DOF kan få 

større og flere sponsorprojekt. 
Første møde var en brainstorming, 

efterfølgende vil der nedsættes en 
projektgruppe. Der skal være et 

regelsæt mellem DOF og 

klubberne. 
 

Vi har haft et regelmæssigt besøg 

af kommunerne, som blev 
gennemført uden bemærkninger. 

 
Vi har cirka 325 medlemmer, vi 

har fået færre medlemmer i år. Vi 

vil prøve vores online rekruttering 
igen efter nytår, så de er klar til 

forårssæsonen. Bruge lørdagscup 
som rekrutteringsprojekt for nye 

løbere. Sofie sørger for reklame. 

Thomas snakker med Henrik om 
poster hos Løberen. 
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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 -  

 
Siden sidst er skrevet artikel til Pan 

Posten. Ingen henvendelser til dato - 

ideer til at skabe mere opmærksomhed 
herom. 

Frivillighed - hvad skal der til 

for at få mere frivillighed på 
banen i klubben - alle bedes 

tænker over begrænsninger, 
muligheder og ideer 

 

Fortsætte dialog fra sidst. 
Specifikt har vi modtaget 

penge til 
frivillighedskoordinator. 

Diskussion dd.: 

 

● Formål afgrænses 

● Ønsket aflevering 

● Bestyrelsesdeltagelse  

● Tidshorisont 

● Stillingsbeskrivelse – 

kandidater 

Fra sidste møde: 

 

Klubture og god opbakning til 

løb skal prioriteres, så vi får et 

fællesskab.  

 

Thomas laver jobopslag 

omhandlende klubudvalg. Der 

skal være fokus på, hvad 

formålet med udvalget er. 

GENOPTAGES  

Indtil 

2200 

Udsat til næste gang. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


