
PACT Bestyrelsesmøde 
Den 01.02 2016 Kl. 18:00-20:00 

Godkendt referat 
 

Emne Diskussions Formål Referat og beslutninger 
1. Valg af ordstyrer og referent 
 

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

2. Godkendelse af referat fra 
mødet den 4. jan 2016 

 Godkendt uden kommentarer  
Kirsten vil lægge referatet på PACT-hjemmesiden. 

3. Opfølgning fra dialogmøde • Forslag til events/aktiviteter 
• Evt. arbejdsgruppe vedr. rekruttering af flere 

medlemmer. 

Der blev refereret fra dialogmødet 
Det var et godt møde, ca. 20 deltagere, en interessant præsentation af 
Nadja Højgaard Nielsen og efterfølgende gode diskussioner i grupper. 
Gert har skrevet kort referat af Nadjas indlæg og stikord fra opsamling 
efter gruppediskussionerne. 
  
Der var 2 hovedpunkter i diskussionerne: 
1. Nye mulige aktiviteter 
2. Rekruttering medlemmer og synlighed af foreningen  
 
Ad. 1. Nye mulige aktiviteter 

Er blev fremført ønske om flere aktiviteter, men det forudsætter en vis 
minimum tilslutning og deltagerantal 
Bestyrelsen vil arbejde med de forslag til aktiviteter, der kom frem på 
mødet og vil bede om hjælp fra de medlemmer, der er interesserede. 
 
Forslag til aktiviteter: 
Svømning kunne afprøves ved en event, da det er svært at få holdtider i 
svømmehal i Kbh. 
Tovholder er Kirsten 
Kajak var en anden mulighed, Rikke arbejder allerede på at arrangere et 
kajakevent og er tovholder. 
Ridning blev efterlyst som aktivitet, da ingen fra bestyrelsen har 
erfaring med ridning efterlyser man et eller flere medlemmer, der vil 
hjælpe med sætte det i gang, evt. som event 
Styrketræning 2 gange om ugen, f.eks. tirsdag og torsdag (efter 
spinning) kan afprøves som pilotprojekt i 1-2 måneder, marts-april. 
Paul er tovholdere, undersøger mulighederne og spørger trænere. 
Café under og efter aktiviteterne 
Bestyrelsen vil efterlyse værter til café under og efter aktiviteterne i 
første omgang eksempelvis en gang om måneden. 
Tovholdere: Henrik og Erik 
 
Ad. 2 Synlighed 



Der blev på dialogmødet peget på et stort behov for at PACT bliver mere 
synlig på sygehuse og rehabiliteringscentre. 
Bestyrelsen søger medlemmer til en arbejdsgruppe som kan komme med 
forslag til hvordan synlighed og rekruttering kan forbedres og sætte gang 
I sådanne aktiviteter. 
 
Andre ideer og forslag der kom frem: 
Træning af led 
Hormon yoga 
Disse aktiviteter kan afholdes som events og hvis de skal fortsætte som 
holdaktiviteter må interesserede medlemmer velkomne til at arrangere 
det. 
 

4. Samarbejde med Centre for 
Kræft og Sundhed 

Diskutere forslag fra Steven (Henrik) Henrik har fået henvendelse fra Steven (vores tidligere cykeltræner) der 
arbejder i Center for Kræft & Sundhed (CKS). 
  
CKS er overbelastede med deltagere som ønsker at fortsætte efter det 
træningsforløb, som CKS kan tilbyde. Man ønsker derfor at forsøge sig 
med træningsforløb som ender ud med udslusning af deltagere til andre 
aktiviteter, f.eks. PACT. 
 
En idé kunne være at et udslusningshold deltog i PACT’s træning eller at 
PACT-medlemmer deltog i CKS’s aktiviteter. 
Henrik melder tilbage til Steven, at PACT er positive for et samarbejde 
 

5. Opfølgning på mødet med 
DGI 

Feedback fra mødet med DGI (Paul, Rikke og Kirsten) Rikke fortalte, at man havde haft er godt møde med en positiv 
medarbejder fra DGI. Indstilling af PACT til medlemskab af DGI er en 
formalitet som i første omgang blot kræver registrering af formand, 
medlemmer og trænere samt at der aflægges årlig status. PACT vil nu 
blive meldt ind i DGI-systemet 
 
DGI kan hjælpe PACT med råd og vejledning for organisatorisk arbejde, 
administrative systemer til regnskab m.v., trykning af pjecer og T-shirt, 
assistance til fundrasing, trænerkurser m.m.m. 
 
DGI har et rejsebureau der f.eks. kunne hjælpe ved arrangement af 
week-end tur til Sverige. 
 
På mødet pegede DGI på vigtigheden af at pleje medlemmer der gør et 
frivilligt arbejde. 
 
Når PACT er folkeoplysende organisation skal Kbh. Kommune stille 
lokaler til rådighed, men vi kan blive tilbudt lokaler med dårlig 
beliggenhed og i ydertiderne. 
Rikke skriver til DGI og rykker for svar og materiale  



 
6. Folkeløbet i juni 2016 Mail fra Kirsten den 4.2.2016 med referat af 2. møde 

om Folkeløbet, 1.2.2016 
Folkeløbet sponseres af medicinalfirmaet Roche, der har hyret 
eventfirmaet LEAD til at føre ideen ud i livet. 
Proof of Life (PoL) deltager som praktisk aktør. 
PACT er blevet inviteret med til 1. møde i januar 2016 hvor Kirsten 
deltog. 
 
2. møde blev holdt den 1.2.2016, (Kirsten har den 4.2.2016 sent mail 
med referat). 
I mødet deltog bl.a.: 
PoL, 
PACT 
Prostatakræft foreningen 
Foreningerne for Lungekræft, for Leukemi, for Brystkræft og for 
Tarmkræft. 
 
Folkeløbet er et stafetløb med start i Skagen og mål på Folkemøde på 
Bornholm. Det er på i alt ca. 500 km, opdelt i etaper og strækker sig 
over 5 dage. 
Der vil blive afhold events hver aften i målbyerne. 
Det vil være kræftoverløbere og pårørende som løber med stafetten 
 
Hver forening søger sponsorer for deltagelse.  
PACT vil være med i løbet fra Kalundborg til Køge. 
PACT skal stille med løbere og indkasserer sponsorindtægter. 
Roche betaler alle udgifter til den praktiske afholdelse af arrangementet. 
Bestyrelsen foreslog, at Svend kunne deltage og assistere i følgebilen. 
PACT ønsker at deltage og Kirsten er tovholder 
 

7. Retningslinjer for 
informationsvej i PACT 

Oplæg fra Rikke Udskydes til næste bestyrelsesmøde og der inddrages info/Ideer fra DGI  

8. Økonomi Refusion af udlæg? Hvad bruger vi af egen økonomi 
til kopier, kørsel o.l. 
Og hvor stort tilskud til diverse events”. 

Der er behov for diskussion og afklaring af hvad og hvor meget af 
udgifterne der skal dækkes af PACT. 
Paul regner med at have opdateret regnskab med på næste 
bestyrelsesmøde. 
På baggrund heraf tager bestyrelsen diskussion af hvad og hvor meget 
PACT kan dække af de forskellige typer af udgifter. 
 

9. Årshjul Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter. 
• Mallorca: Rikke 
• LFR Spinning Event: Rikke 
• Spinning event (for PACT medlemmer)  
• MTB event – nye dato?: Rikke 
• Kajak event: Rikke 

Morten har skruet op for forventninger til træning til Mallorcaturen 2016. 
Det er ikke afklaret om deltagerene får gratis cykeltøj som tidligere år, 
nu da deltagerprisen er steget. 
Der vil deltage 3 trænere fra PACT. 
Det blev understreget, at alle deltagere skal være medlem at PACT 
 
LFR Spinning: intet nyt 



 
Spinning event fortsat på standby, Henrik er tovholder 
 
MTB event: intet nyt om ny dato, Rikke re tovholder 
 
Kajakevent, do. do. 
 

10. Opfølgning på andre emner 
fra sidste møde 

• PACT tøj: Ella, Kirsten, Rikke 
• Opdatering af folderen: Paul 
• Hjemmesiden: Kirsten 
• LFR tilskud til Øresund Rundt: Rikke 
• FN Cykel Projekt: Henrik/Kirsten 

Projektet med PACT tøj kører efter planen, første sending er bestilt og 
forventes leveret i begyndelsen af april. 
 
Folder: Paul har rykket Torsten og efterlyser gode fotos 
 
Hjemmeside: Kirsten oplyste, at der har vist sig mulighed for at PACT 
kan få praktisk bistand til at vedligeholde hjemmesiden fra et nyt 
medlem. 
 
Øresund Rundt: intet nyt, Rikke er tovholder. 
 
FN cykel projekt: FN cykelprojektet er blevet indbudt til LFR spinning 
event, Henrik og Kirsten er fortsat tovholdere. 
 

11. Holdtræning Status opdatering fra Paul 
Ny cykel træner: Henrik  

Der er god deltagelse til alle 4 hold: dans, styrketræning, yoga og 
spinning. 
Cykeltræningen om lørdagene ligger (næsten) stille denne vinter.  
Henrik og Erik skal mødes med et nyt træneremne som har meldt sig på 
banen, Martin. 
 
Paul oplyste, at PACT kan tilbyde er vederlag på 150 kr. pr gang + evt. 
kørepenge. 
 
Derudover blev det oplyst, at Morten Quist har ideer til et par emner som 
cykeltrænere til cykelholdet. 
 

12. Medlemskab Status opdatering fra Paul Paul oplyste, at der er kommet lidt flere medlemmer til PACT  
13. Eventuelt  Intet 
14. Næste møde 7.marts kl. 18:00 Mandag den 7. marts kl. 18:00 

 


