
Referat fra generalforsamling torsdag den 8. april 2021 kl. 19.30-20.30. 

P.g.a. forsamlingsforbud er klubhuset Silistria lukket. Generalforsamlingen blev derfor afholdt virtuelt.  

 

Valg af dirigent 

Finn Hother blev foreslået og accepterede. Forsamlingen ansås beslutningsdygtig og rettidigt indkaldt. 

 

Formandens beretning 

Kan ses på hjemmesiden og den viste Powerpoint fra generalforsamlingen ses samme sted. En 

coronapræget periode. Der begynder heldigvis at være flere aktiviteter – til eksempel for nylig corona 

venlige arrangementer i påsken. OK Pan Aarhus lå dog ikke helt stille i 2020, der har været flere 

arrangementer. Kr Himmelfartsløb og JFM-sprint har været afholdt, og der kommer også et 2-dages 

arrangement i kr. Himmelfartsferien i Mols Bjerge. 

De nye åbne coronaløb har medført at mange – også eksterne, som ellers ikke løber o-løb kom med i 

skoven og fik prøvet orientering. Vi vil fortsætte i det omfang det er muligt i skovene at lade posterne stå i 

længere tid, så det bliver mere fleksibelt at løbe orienteringsløb. Der er lavet en ny aftale om at Pan 

fremover laver alle de åbne træningsløb. Annoncering foregår nu primært via Facebook, som ses af rigtig 

mange personer. 

Elite og Ungdom har ikke haft så mange aktiviteter pga nedlukningerne. Mandagstræningerne er dog 

afholdt i næsten hele perioden og der har endda været enkelte ture. 

Breddeudvalg er en ny og vigtig satsning. Herunder 60+ gruppen. Noget nyt har været virtuelle introforløb, 

som har været afholdt flere gange med succes. Selv efter coronarestriktioner vil disse forløb fortsætte. 

Klubbens nye strategi er vedtaget, beskrevet og vi skal i gang med implementeringen. Vi har desværre 

mistet 13% af vores medlemmer i coronaperioden, men vi håber at en klar strategi kan bidrage til at gøre 

os attraktive. Der er beskrevet visioner, mission og værdier. Hvis strategien skal lykkes, skal der en stor 

indsats til af de fleste af klubbens medlemmer. 

Mediedebatten omkring Moesgaard Vildskov har også fyldt i 2020 og gør det vedvarende. Også det er 

meget vigtigt for sportens fortsatte muligheder i Århusområdet. Kell Sønnichsen har ydet en stor, 

velovervejet og vigtig indsats for klubben og sporten på dette felt. 

Lone har været formand i 8 år, og vil nu gerne stå ned blandt de menige medlemmer efter en stor indsats 

og en periode med mange gode oplevelser og resultater. 

Ingen kommentarer til beretningen. 

 

Forelæggelse af det reviderede regnskab. Link fremsendes 



Kell Sønnichsen oplyser, at årsregnskabet falder ud med et beskedent underskud – mindre end 

budgetteret. Der har været færre indtægter, men også færre udgifter p.g.a. det lave aktivitetsniveau. Vi har 

modtaget støtte fra coronapuljer.  Der er ikke afholdt klubfest og klubtur.  Til gengæld er der indkøbt et 

større antal nye skærme til de mange coronaløb. Der har i år ikke været indtægter fra Night Trail (som 

måtte aflyses). Forbruget i både elite- og ungdomsudvalgene har været mindre end budgetteret. P.g.a. det 

lave aktivitetsniveau har Caravellen været anvendt mindre end sædvanligt – hvilket også medfører et 

underskud bl.a. p.g.a. få lejeindtægter.  

Ingen spørgsmål – regnskabet blev godkendt. 

 

Behandling af indkomne forslag. Medlemmers forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 8×24 timer før generalforsamlingens start. 

Ingen forslag indkommet. 

 

Fremlæggelse af budget og eventuel kontingentfastsættelse for det kommende år. 

Der foreslås uændret kontingent. Budgettet fremlægges. Det forudsættes at aktivitetsniveauet kan 

normaliseres, så budgettet er nogenlunde som for 2020. Der afsættes lidt ekstra til årets 75-års 

jubilæumsfest.  

Ingen kommentarer. 

 

Valg af formand (i ulige år). Lone Secher modtager ikke genvalg. Thomas Hornbæk opstiller. 

Thomas valgt. Der fremkom ikke øvrige kandidater. 

 

Valg af kasserer (i lige år). 

Ikke i år. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6. Jeanette Finderup er på valg, genopstiller. 

Genvalgt. Ikke andre kandidater. 

 

Valg af suppleanter. Eskil Schøning, modtager ikke genvalg. Thomas Hornbæk, opstiller som 

formandskandidat. 



Bestyrelsen foreslår Sofie Secher og Agnete Horup. Valget gælder 1 år. Ikke øvrige forslag, så begge er valgt. 

 

Valg af revisor. Hans Vendelbjerg er på valg, genopstiller. 

Ingen modkandidater. Valgt. 

 

Eventuelt.  

1. Uddeling af Pan-præstationen. Lone motiverede uddeligen af årets Pan Præstatio, som tildeltes 

Flemming Nørgaard. Flemming får æren denne gang, fordi han er en hjørnesten i klubben og spiller 

en vigtig rolle i alle klubbens arrangementer og altid leverer kortmateriale i højeste kvalitet og 

tilmed hurtigt. Flemming er desuden en motivator og mentor for korttegnere både i klubben og i 

resten af landet.  

 

2. Kent Lodberg takker på bestyrelsens og klubbens vegne for Lones store og engagerede indsats som 

formand de sidste 8 år. Lone har med ”et langt, sejt træk” leveret en utrættelig indsats for at holde 

sammen på klubben, har sørget for at vi var godt repræsenteret i kreds og forbund, og har ikke 

mindst sammen med Sofie i det seneste år gjort en stor indsats for at få vores coronaløb til at 

fungere så fint som tilfældet har været her i den ellers lidt triste tid. 

 

Referat: Kent Lodberg 

 


