
PACT Bestyrelsesmøde 
Den 04.01 2016 Kl. 18:00-20:00 

 

Emne Diskussions Formål Referat og beslutninger 

1. Valg af ordstyrer og referent  Ordstyrer: Paul 
Referent: Gert 
Kirsten, Rikke, Pia, Henrik, Erik 

2. Godkendelse af referat fra 
mødet den 7. dec. 2015 

Huske at det skal sættes op på hjemmesiden Referat fra mødet den 07. dec.2015 som Gert har sendt ud blev godkendt 
uden bemærkninger 

3. PACT Tøj At lave en plan for at få bestilt PACT tøj. Ella og Rikke går videre med at få designet PACT-tøj til løb og cykling og få 
tilrettelagt bestilling og fremstilling af tøjet. Rikke kontakter Ella med henblik 
på at holde møde med Thorsten fra Soigneur og komme videre i sagen 
 

4. Årshjul Opdaterer Årshjul med tovholderliste: Henrik 
Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter. 

 Yoga-event – 10. jan: Rikke 

 Dialog mødemed Nadja den 14. jan: 
Kirsten 

 Mallorca: Rikke 

 Spinning event (for PACT medlemmer) nyt 
dato i februar?: Henrik 

 MTB event – nye dato?: Rikke 

 Julefrokost referat: Kirsten/Gert/Pia 

 LFR Spinning Event: Rikke 

 (Kajak tur på standby indtil januar) 

Yoga-event søndag den 10.01.16: 
Der er 14-15 tilmeldte 
Rikke køber frugt til arrangementet 
 
Dialogmøde: 
Kirsten sender mail til trænerne og beder dem reklamere for dialogmødet 
Kirsten tjekker teknik ang. projektoren 
Kirsten køber pizza 
 
Mallorca: 
Rikke var til infomøde 10.12.2015 som Morten Quist havde indbudt 
deltagerne til. 
Morten har sendt Rikke en deltagerliste, der er 13 tilmeldte + 1 på 
venteliste. 
5 Norske kræftramte + trænere deltager på turen i år og det kan give en 
ekstra plads til PACT da vi så kan reducere antallet af trænere fra 3 til 2. 
Henrik koordinerer træningsture for PACT Cykelvenner med de 
træningsture, som Morten Quist vil arrangere i løbet af foråret 2016. 
 
Spinning event: 
Står på stand by, Henrik er tovholder 
 
MTB event: 



Intet nyt, ingen planer eller dato for hvornår den kan afholdes. 
Rikke er tovholder. 
 
Julefrokost: 
Der var enighed om at det havde været et fint arrangement og at lokalet var 
velegnet og vi bør reservere det til julefrokosten i 2016. 
 
LFR-spinning: 
Svend har sendt mail til bestyrelsen og ansøgt om at PACT betaler for T-shirt 
til hjælperene fra PACT og rengøringsartikler. 
Det blev besluttet, at PACT får lavet T-shirt til hjælpere og betaler for 
rengøringsartikler. 
T-shirt leveres retur efter brug eller kan købes for 100 kr 
Tøjgruppen sørger for at fremstille T-shirt i samme farver som andet PACT 
tøj der arbejdes med, se punkt 3 ovenfor. 
 
Kajak-tur 
Turen kan tidligst blive til noget i maj-juni 
Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde 
Rikke undersøger om turen kan arrangeres i samarbejde med den 
kajakklubhun er medlem af. 
 

5. Opfølgning på andre emner 
fra sidste møde 

 PACT tøj: Ella, Kirsten, Rikke (se punkt 3) 

 Medlemskab i DGI: Rikke 

 Oplæg om brugen af Facebook: Rikke 

 Opdatering af medlemslisten: Paul,  

 Opdatering af folderen: Paul 

 Hjemmesiden: Kirsten 

 LFR tilskud til Øresund Rundt: Rikke 

 FN Cykel Projekt: Henrik/Kirsten 

DGI 
Der er aftalt møde med DGI 18.01.2016 kl. 16.00 
Kirsten, Paul og Rikke deltager, andre fra bestyrelsen er meget velkomne 
Rikke arbejder på at udfylde skemaer 
 
Brug af Facebook: 
Rikke har skrevet en oversigt med status for hvordan vores kommunikation 
foregår i dag. 
Facebook tillader ikke, at man opretter en anonym profil for at blive medlem 
af Facebook, så det er ikke på denne måde muligt at imødekomme de 
forbehold over for mulighed for registrering o.l. som nogle PACT-
medlemmer kan have. Annoncering på Facebook vil derfor ikke nå alle 
medlemmer. 
 
Rikke sender sin oversigt med status ud så den kan behandles på næste 



bestyrelsesmøde 
 
Opdatering af medlemsliste: 
Paul har brugt en del tid på løsning af IT-tekniske problemer. 
Der er en del medlemmer der skal have rykker for at oplyse fødselsdag. 
Nye medlemmer inviteres til at deltage på PACT Facebook 
 
Kontingentbetaling: Omkring 20 skal have gentagne rykkere og risikerer 
derfor at blive udmeldt. 
Enkelte har spurgt til muligheden for at stå på stand by. 
Der var enighed om dette ikke er muligt. 
Der er behov for, at listen over medlemmer på Facebook-siden for PACT-
foreningen skal gås igennem og revideres 1-2 gange om året 
FB Cykelvenner er for både medlemmer og ikke-medlemmer af PACT 
Det skal man være opmærksom på da det betyder, at Ikke alt kan slås op på 
Facebook-siden for Cykelvenner. 
 
Opdatering af folderen: 
Intet nyt fra Paul 
 
Hjemmesiden: 
Kirsten har haft møde med Christian Hajdú og der er kommet gang i arbejdet 
med at få opdateret PACT´s hjemmeside. 
Siden med Indmeldelsesblanket er blevet opdateret, så den nu indeholder 
oplysninger om navn, fødselsdag, adresse og postnr. 
Planen er at der oprettes en side for hvert træningshold. 
Fotogalleriet skal fungere. 
Det blev forslået, at have et opdateret årshjul med på hjemmesiden, 
eventuelt på en side med referater af bestyrelsesmøder. 
Tovholder: Kirsten 
 
Øresund rundt: 
Intet nyt, tovholder Rikke 
 
FN-cykeltur 
Intet nyt, tovholder Henrik og Kirsten 

6. Holdtræning Status opdatering fra Paul Mandag: Danseholdet køre, midt i et forløb 



Ny cykel træner: Henrik  Tirsdag: Styrketræning: Alexandra er kommet tilbage fra Australien 
Onsdag: Yoga, kører OK 
Torsdag: Spinning, kører OK 
 
Henrik har taget kontakten op igen med Martin Henriksen, som er 
fysioterapeutstuderende og tidligere har henvendt sig til PACT om frivilligt 
arbejde. Henrik vil aftale møde med ham i løbet af januar. 
 

7. Medlemskab Status opdatering fra Paul PACT har p.t. 115 medlemskaber, heraf 35 familiemedlemsskaber, d.v.s. 
reelt ca. 150 medlemmer 
 

8. Eventuelt Dato til generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 blev fastlagt til mandag den 9. maj 2016 kl. 19.00 
Skåne-event/hyttetur tages op på dialogmødet 
 

9. Næste møde Aftale  Næste møde mandag den 1. feb.2016, kl. 18.00  
Følgende 4 mandage er mødedatoer frem til generalforsamlingen 2016: 
1. feb. 2016 kl. 18.00 
7. marts 2016 kl. 18.00 
4. april 2016 kl. 18.00 
2. maj 2016 kl. 18.00 
 

 


