
PACT Bestyrelsesmøde 

Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00 
Emne Diskussions Formål Kommentar 

/Baggrundsdokumenter 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
 

  Ordstyrer: Paul 
Referent: Gert 
Deltagere: Kirsten, Henrik, Rikke, Pia 
Afbud: Erik, Christa 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 
10. august 2015 

Huske at det skal sættes op 
på hjemmesiden. 

Referat fra mødet den 
10.august 

Referatet blev godkendt  
Henrik: Afklaring ang. pkt. 4. infomøde for 
aktive i Center for Kræft og Sundhed (CKS) skal 
holdes hos PACT, det prioriterer PACT p.t. ikke 
så højt, kan tages op på et senere tidspunkt. 
 

5. Årshjul Gennemgang af og 
opfølgning på aktiviteter. 

 Opdatering af årshjulet - 
Henrik 

 Svømmetræning/ Body-SDS: 
Christa 

 Yoga-event: Rikke 

 Cykelløb: Rikke  

 MTB event: Rikke 

 Julefrokost: Kirsten/Gert 

 DGI/DAI: Rikke 

Årshjul 
Opdateret årshjul blev omdelt og gennemgået. 
Formålet med årshjulet er først og fremmest at 
få fordelt de forskellige aktiviteter i forhold til 
hinanden og opstille en huskeliste for hvad 
bestyresen skal sætte i gang de næste 
måneder/halve år.  
Ved gennemgangen af årshjulet blev følgende 
lagt fast: 
 
Dialogmøde, flyttes til januar 2016 da Nadja ikke 
har mulighed for at deltage før på det tidspunkt. 
Hun er meget interesseret og det vil være meget 
relevant at tage udgangspunkt i undersøgelsen 
om PACT der er i hendes speciale. 
 
Info møde om Iron-Man rykkes frem til feb. 
2016 
 
Cykel-Mekaniker aften:  evt. i Rikkes garage, 
Underviser: Morten/?? 
Ansvarlig: Henrik sonderer mulighederne 



 
Spinning-event:  udskydes, der var på mødet 
nogen uklarhed om den aktuelle status for 
afholdelse af spinning-event, hvornår og i 
hvilket regi. Der var enighed om spinning event 
er et vigtigt arrangement for PACT og ønske om 
at det blev afholdt igen.  
 
Mallorca: Svend, Ralf og Morten har talt om at 
PACT kunne lave egen tur til Mallorca med 
indkvartering på luksushotel i Selva. 
Kirsten snakker med Morten ang. ideen,  
Morten indbydes til næste bestyrelsesmøde 
Mallorca-turen finansieres af La Flamme Rouge 
og PACT har begrænset indflydelse 
 
Svømmetræning 
Christa har talt med Morten og fortalt at der er 
grønt lys fra Morten ang. svømning. 
Kan først startes op efter nytår da der p.t. ikke 
er ledige tider i svømmehallerne. 
 
Yoga event: 
Yoga, skal flyttes til dec. 2015 
 
MTB-event 
Rikke har snakket med Svend, formentlig ultimo 
okt. 15, info lægges på PACT’s Facebook + 
hjemmeside 
 
Julefrokost 
Julefrokost: Skal afholdes lørdag den 05.12. 
2015. 
Pia undersøger mulighed for lokale hos KIF på 
Gunnar Nu Hansens Plads, alternativt vil Kirsten 
spørge på PACT Facebook 
 
 
 



Medlemskab af DCI/DAI 
DGI: Rikke har spurgt DGI, som har svaret, Rikke 
sender korrespondancen med DGI til bestyrelses 
medlemmerne 

6. Opfølgning på andre emner fra sidste 
møde 

  Opdatering af folderen: 
Paul/Pia 

 Kontakt til Benjamin vedr. 
hjemmesiden: Kirsten 

 Dialog møde med Nadja: 
Kirsten 

 Cykel/Løbetøj: Kirsten 
 

Paul har talt med Torsten som står for trykning 
af folderen. Der er 2 muligheder: 
A: Rettelser: kan ske hurtigt 
B: Total omskrivning tager lang tid 
Der var tilslutning til mulighed A. 
Paul og Pia snakker om det tirsdag 
Rikke finder cykelfoto fra Mallorca Dropbox 
mappen. 
Gert sender foto fra Amager til Paul og Pia 
 
Hjemmesiden: 
Kirsten undersøger muligheder for at finde 
nogen der kan opdatere/forny hjemmesiden 
Rikke: programmering koster nemt 25.000 kr 
DGI kunne måske hjælpe eller vi kunne søge 
støtte, Rikke spørger korveninde som har 
forstand på den slags om evt. budget for 
opdatering/fornyelse 
 
Kirsten rydder op i Facebook-medlemslisten 
 
Dialogmøde må udskydes til januar 2016, se 
ovenfor under punkt 5 Årshjul 
 
Cykel/løbetøj: Ella & Rie er så småt gået i gang 
med at undersøge mulighederne 
 

7. Holdtræning Status opdatering fra Paul  Yoga /Mille 

 Cykling/ Steven 

Mille var interesseret i at holde Yoga-event, 
men det må vente, til hun er hjemme igen og 
godt i gang med sit nye arbejde.  Hun har ikke 
fundet ny instruktør. 
Derfor vil Rikke undersøge mulige andre 
instruktører 
Paul kontakter Julie for at høre, om hun kender 
en yoga instruktør 



 
Steven er ikke sikker på at fortsætte som træner 
med samme intensitet som hidtil, d.v.s. hver 
lørdag. 
 
Som alternativ kunne en idé være 2 trænere der 
skiftes også med Steven f.eks. en gang pr. 
måned.  Træning på søndage kunne også være 
en mulighed, måske skiftende med lørdage. 
 
Det blev understreget, at Steven ikke har meldt 
fra. 
 
Styrketræning, OK, 2 reserve-instruktører, ca. 10 
deltagere 
Dansetræning: op til 14 deltagere 
Spinning: kører stabilt, 4-5 deltagere. 
 

8. Medlemskab Status opdatering fra Paul  Paul er bekymret for at der kan være en teknisk 
fejl på hjemmesiden da der ikke er kommet nye 
tilmeldinger i et stykke tid. Fejlen kan bestå i, at 
folk har tilmeldt sig via hjemmesiden, men 
besked/mail er ikke gået videre som det 
normals skal se automatisk. 
Kirsten tester systemet ved at sende tilmelding. 
 
Paul vil nu begynde at opkræve for 2. ½-år for 
2015. 
For at sikre bedre introduktion af nye 
medlemmer, vil vi fremover fordele nye 
medlemmer på bestyrelsesmøderne mellem 
bestyrelsesmedlemmerne, som så kontakter 
dem. 
 

9. Eventuelt   Kirsten skriver om Ironman følgende steder: 

 E-mail til hjælpere på IM registrering 

 Info på hjemmesiden 

 Kopi af artikel på Facebook 
 



Dialogmøde 
Kirsten skriver i nyhedsbrev om problemer med 
arrangement af dialogmødet og udskydelsen til 
januar 2016. Vi vil gerne have reaktion fra 
medlemmerne 
 
Det kunne være en ide at sætte et mål for 
cykeltræningen i form af deltagelse i et 
motionscykelløb e.l. en gang i efteråret. 
Løbet i Bådstad blev nævnt som en mulighed. 
Der kunne søges støtte fra LFR 
 

10. Næste møde   Mandag 05.10.15, kl. 18.00 
 

 


