
 PACT Bestyrelsesmøde 

Den 07.12 2015 Kl. 18:00-20:00 
 

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

 Ordstyrer: Paul 
Referat: Gert 
Deltagere: Pia, Henrik, Rikke, Ella (punkt 3) 

2. Godkendelse af referat fra mødet 
den 2. nov. 2015 

Huske at det skal sættes op på 
hjemmesiden. 

Det reviderede referat blev godkendt uden bemærkninger 

3. PACT tøj • Ella deltager i bestyrelsesmødet Ella omdelte en sammenfatning af de sonderinger hun havde lavet: 
”Løberen”: anbefaler mærket Fusion som føres i standardfarver: sort, hvid, 
orange og blå. Logo trykkes på tøjet. 
 
Soigneur: anbefaler tøj af mærket Bio Racer som er det mærke der bruges som 
cykeltøj til PACT Mallorcature. Man kan også levere en billigere kvalitet. 
Vi har frit valg m.h.t. farve, logo m.v. Logoet er ikketrykt på, men en del af 
tøjets design. 
Ella har talt med Torsten fra Soigneur, han er grafiker & designer og vil gerne 
hjælpe med at indpasse logoet på tøjet. 
Færdig design af logo/trøje + transport vil koste ca. 1.800 + 600 = 2.400 kr. + 
moms = ca. 3.000 kr. 
 
Priserne på tøjet er stort set ens for de 2 mærker, Fusion og Bio Racer. 
Leveringen vil fra begge leverandører være på den måde, at PACT afgiver 
samlet bestilling 2 eller flere gange årligt, efter at medlemmerne inden en 
bestemt frist har bestilt f.eks. på PACTs hjemmeside.  
 
Bestyrelsen valgte at gå videre med tøj fra Soigneur, da Bio Racer foretrækkes 
af cyklisterne, PACT samtidig har større frihed m.h.t. farvevalg og da vi kan få 
hjælp med finpudsning af design, logo og farver. 
 
PACT betaler for logo og opstartsgebyr, op til 3000 kr. 
Ella er tovholder, og går videre med opgaven sammen med Rikke og Kirsten 
 



4. Årshjul Gennemgang af og opfølgning på 
aktiviteter. 
• Dialog møde med Nadja i Jan/Feb.: 

Kirsten  
• Yoga-event: Paul/Rikke 
• Mallorca: Henrik/Kirsten 
•  (Julefrokost: Kirsten/Gert/Pia) 
• Spinning event (for PACT 

medlemmer): Henrik 
• LFR Spinning Event: Kirsten 
• Opdatering af resten af årshjul inkl. 

toveholder liste: Henrik 

Dialogmøde: 
Kirsten har slået begivenheden op på Facebook 
Der er nu 9 -10 tilmeldte, hvilket er tilstrækkeligt til at vi går videre med 
planlægningen. 
 
Yoga-event: 
Rikke er ved at fastlægge datoen i januar sammen med Sabrina. Bestyrelsen 
synes, at det først skal starte kl. 10.  Når datoen er på plads sender Rikke mail 
ud. 
 
Yoga-eventet er efterfølgende blevet fastsat til søndag d. 10/ januar 2016 kl. 
10-12 og det er slået op på forsiden af PACT hjemmesiden. 
 
Der er behov for at bestyrelsen snarest og inden jul udsender en mail om 
Dialogmødet og om yoga-event. 
 
I begyndelsen af januar 2016, (den 2. eller 3. januar) skal der så udsendes en 
reminder. 
Rikke er tovholder på mail og reminder. 
 
Mallorca: 
Morten har oplyst, at der nu er 13 tilmeldte deltagere og at der er info-møde 
torsdag 10.12.2015 
Rikke deltager i info-mødet 
 
Julefrokost er afholdt 
 
PACT cykelevent: 
Udskydes til feb. 2016. Det kan muligvis afholdes på spinning-cykler i DONG’s 
motionsrum i Teknikerbyen i Virum. 
 
La Flamme Rouge spinning event: Svend har opslået besked på Facebook om at 
der afholdes La Flamme Rouge fundraising spinning-event fredag den 18. marts 
2016, fra kl 15:00 til 20:00. 
 
Årshjulet starter op i januar 2016. 
Henrik opdaterer Årshjulet med tovholderliste 



5. Opfølgning på andre emner fra 
sidste møde 

• Medlemskab i DGI: Rikke 
• Opdatering af folderen: Paul/Pia 
• Hjemmesiden & nyhedsbrev: 

Kirsten, e-mail 
• Kommunikation med medlemmer  

Medlemskab af DGI: 
DGI stiller Ikke krav om at PACT på forhånd er godkendt som folkeoplysende 
forening af Københavns Kommune. PACT kan godt søge og blive medlem af DGI 
og så samtidig opdatere medlemslisten og blive godkendt af kommunen. 
Rikke sender en tilmelding, DGI kontakter PACT efter et par mdr. for at holde 
orienteringsmøde. 
 
Opdatering af medlemslisten: ca. 70 medlemmer har svaret på Kirstens mail og 
sendt oplysninger om fødselsdag. 
Paul fortsætter arbejdet med opdatering medlemslisten. Hvis Paul får brug for 
hjælp med opdateringen vil vi aftale nærmere på næste bestyrelsesmøde. 
 
Opdatering af folder om PACT: 
Paul oplyste, at Torsten har fået alt materiale, Paul afklarer og aftaler det videre 
forløb med Torsten. 
 
Hjemmesiden & nyhedsbrev 
Kirsten har udsendt PACT nyhedsbrev. 
 
Kommunikation med medlemmer: 
Mange oplysninger og nyheder udsendes i dag ved opslag på Facebook.  
Problemet er, at nogle medlemmer ikke  er eller vil være på Facebook. Det blev 
anslået, at ca.  halvdelen af medlemmerne ikke er på Facebook. Derfor går det 
ikke at anvende gruppen pactforening på facebook som eneste 
kommunikationskanal til alle medlemmer. 
 
I dag udsendes nyhedsbreve pr. e-mail og opslås samtidig på Facebook og 
PACT-hjemmesiden.  
 
Der var enighed om at i de tilfælde hvor vi skal nå alle medlemmer er vi nødt til 
at sende mail og også gerne slå op på hjemmesiden. I andre tilfælde, f.eks. når 
det drejer sig om informationer dele af medlemmerne så som træningshold 
eller cykeltræning, vil opslag på Facebook muligvis være mest brugbart. 
 
Rikke laver oplæg til guide angående brug af Facebook, hvordan kan PACT 
bruge FB og til hvad ? 
Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde. 



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

Intet nyt om ny træner til lørdagstræningen. 
Der cykles hver lørdag på racer og MTB på Amager Fælled, Henrik inviterer på 
Facebook-siden for Cykelvenner. 
Dans: Kører med stort fremmøde 
Styrketræning: do.do 
Yoga: kører rigtig godt også efter trænerskiftet i efteråret 
Spinning: godt fremmøde 
 

7. Medlemskab Status opdatering fra Paul Status: der er 115 personlige medlemmer + 35 familie-medlemskaber. 
 
Paul forsøger at lave invitationer til nye medlemmer direkte på Facebook. 
Dette vil gøre det enklere for Rikke,  som prøver at få så mange på  
Facebookgruppen Pactforening som muligt. 

8. Eventuelt Mulig dato for generalforsamling 2016 Dato for generalforsamlingen 2016 aftales på bestyrelsesmødet i januar 2016. 
 
Rikke vil gerne søge LFR om tilskud til 10-15 PACT deltagere til Øresund Rundt, 
hvilket bestyrelsen bakkede op om. 
 

9. Næste møde Skal aftales for 2-3 måneder frem 4. jan. 2016 kl. 18.00 
1. feb. 2016 kl. 18.00 
7. marts 2016 kl. 18.00 
4. april 2016 kl. 18.00 
2. maj 2016 kl. 18.00 
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