PACT Bestyrelsesmøde
Den 04.09 2017 Kl. 18:00-20:00
Referat
Emne
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Årshjul

Diskussions Formål

2. Foreningsudvikling

•

4. Sponsorer og sponsorater
5. Andre emner

• Mallorca 2018 eller andre mulige projekter (Gert)
Floorball (Kirsten)

Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter
• Tour de Charlottenlund 14. august
• Ironman 18-21. August (Kirsten)
• Copenhagen Half Marathon 17. september (Kirsten)
• Comwell sportshotel 6-8. Okt. (Kirsten)
• Spinning Event(s) Efterår 17 / Forår 18 (Henrik)
• MTB event okt (Henrik)
• Julefrokost 2. december
• Mallorca April 18 (Henrik)
• MNR April 18 (Kirsten)

Medlemssurvey (Henrik)

Kommentar /Baggrundsdokumenter
Kim og Rikke
Tour de Charlottenlund: Der er solgt for 4800 kr. LFR
tøj og samlet 100.000 kr. ind. Alt i alt en succes.
Ironman: En succes både på indregistrering og
deltagere. Der var dog 2 afbud på indregistrering
lørdag, hvor der var mere pres på, så der skal tages
højde for flere frivillige lørdag næste år.
C. half marathon: 3 pactere har startnummer. Gode
tilbagemeldinger fra dem der deltager i Spartas
fællestræning.
Comwell: 10 tilmeldte.
Spinning event: Intet nyt.
MTB event: Leif vil gerne være leder og det aftales til
28/10-17. Henrik laver opslag.
Julefrokost: Lokale på Østerbro er booket. Udvalg er
Gert, som hverver flere medlemmer via FB.
Mallorca: Der er booket 50 pladser, vi har 10
tilmeldte og 9 måske. Nordmændene har spurgt om
de kan få 30 pladser.
MNR: Intet nyt.
Henrik har lavet et udkast, som består af et skriv hvor
der forklares hvad formålet er og hvorfor,samt
undersøgende spørgsmål til medlemmerne. Alle i
bestyrelsen bedes forholde sig kritisk og give
tilbagemelding til Henrik på mail.
Det forventes at kunne sendes ud til medlemmerne
om et par måneder.
Udsættes til næste gang.
Kirsten har fået henvendelse fra Jonas Tybirk, Akademisk
medarbejder Institut for Idræt og Ernæring om at starte
et floorball hold op i samarbejde med DGI. Vi laver et

PACT tøj (Kirsten)
MNR Fond (Kirsten/Gert)

6. Hold og Instruktører

7. Medlemskab

Synlighed og rekruttering (Henrik/Sophie)
• Promovering af PACT på Facebook
• Hjemmesiden (Kim)
• Spinning instruktører / Tirsdags spinning (Henrik)
• Status ved holdtræning
•
•

8. Eventuelt
9. Næste møde
10. Godkendelse af referatet

Procedure for opkrævning af kontingent og udsendelse af
rykkere: oplæg fra Gert og Kim
Status opdatering (Gert)

2. oktober 2017 kl. 18:00
Gennemgang og godkendelse af beslutninger (Rikke)

opslag på FB og prøver at finde en eller flere der er
interesseret i at lede dette. DGI vil stå for undervisning af
instruktører.
Udsættes til næste møde
Der er kommet tilbagemelding fra DGI vedr. indsamling
og regler herfor. Disse tages til efterretning for fremtidige
indsamlinger.
Intet nyt.

Der er ikke fundet en spinning instruktør til tirsdag, men
Henrik har noget HIT (High idensity training) i støbeskeen.
Mere information følger.
Der sendes rykkere ud indenfor de næste 14 dage, for 1.
halvår. Hvis der ikke indbetales, betragtes medlemmet
som udmeldt.
Der sendes opkrævning ud medio september for 2.
halvår.
Fremover vil opkrævninger sendes ud primo januar og
august.

