
PACT Bestyrelsesmøde 

Den 02.11 2015 Kl. 18:00-20:00 
 

Emne Diskussions Formål Referat og beslutninger 

1. Valg af ordstyrer og referent 
 

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

2. Godkendelse af referat fra 
mødet den 5. okt. 2015 

Huske at det skal sættes op på 
hjemmesiden. 

Godkendt med de kommentarer Kirsten havde send pr. e-mail og som var blevet 
skrevet ind i den version, som Gert udsendte til bestyrelsen med mail af 26.10.2015 

4. Årshjul Gennemgang af og opfølgning 
på aktiviteter. 

 Dialog mødemed Nadja i 
Jan/Feb.: Kirsten 

 Svømmetræning: Pia 

 Cykel-mekaniker aften: 
Henrik/Rikke 

 Mallorca: Henrik/Kirsten 

 Yoga-event: Paul/Rikke 

 MTB event: Rikke 

 Julefrokost: 
Kirsten/Gert/Pia 

 Spinning event (for PACT 
medlemmer): Henrik 

 LFR Spinning Event: Kirsten 

 Opdatering af årshjul inkl. 
toveholder liste: Henrik 

Dialogmødemed Nadja: 
Er aftalt til torsdag den 14.01.16 
Hovedpunkterne vil være: 

 Oplæg om Nadjas speciale 

 Gruppe-/plenumdiskussion om PACT’s aktiviteter, hvad ønsker medlemmerne ? 
Kirsten slår dialogmødet op på PACT hjemmesiden og omtaler det i nyhedsbrev 
Henrik: laver opslag på FB 
 
Svømmetræning: Det blev besluttet at sætte sagen på hold. Kirsten holder snor i 
sagen. 
 
Mekanikeraften afholdes onsdag 04.11. med 9 tilmeldte 
 
Mallorca: 
Henrik: Det er endnu ikke klart om/hvad der bliver af Mallorcaturen i 2016. Der går 
rygter om Soigneur-turen 2016 holdes fra 22.04.16, men der er endnu ikke udmeldt 
nogen konkrete oplysninger. 
 
PACT og bestyrelsens formelle rolle er ikke klar, men man ønsker at få indsigt i hvad 
der sker og give sin holdning til kende.  
 
Yoga-event: 
Tidligere forslag søndag 22.11.2015 



Paul tjekker med Sabrina at det stadig er OK, ellers aftales en anden dato, evt. i 
januar. 
 
MTB-event: har været afholdt, 11 PACT medlemmer + 2 fremmede. 
Der var bred enighed om at Leif havde været en super instruktør og turleder. Han vil 
gerne gentage turen 
Vi arbejder på en ny MTB tur, måske i januar 2016. 
 
Julefrokost: tid & sted er på plads 
Kirsten skriver detaljerne om julefrokosten i næste nyhedsbrev, som hun planlægger 
at udsende i næste uge. 
 
Spinning-event for PACT medlemmer er ikke fastsat eller planlagt. Det kan muligvis 
afholdes i spinning-lokalet hos DONG i Teknikerbyen i Virum 
Henrik er tovholder. 
 
LFR-spinning-event: Vi satser på marts 2016, Aller er positive til at lægge lokaler til, 
gerne med flere cykler end sidst. 
Rikke er tovholder 
 
Nytårskur i januar 2016 udgår da julefrokosten i december er på plads.  
 
Langrendstur udgår da der p.t. ikke interesse eller tilslutning ud over de planer som 
enkelte medlemmer har haft om deltagelse i Artic Circle Race på Grønland. 
 
Kajak-tur,  
Rikke har idé om at afholde et PACT kajak-event, eksempelvis hos Kajakklub Nord, 
der har kræfthold og deltager i ”Støt brysterne”. Det kunne være i forår/sommer 
2016. 
Tages op til foråret på bestyrelsesmødet i januar eller februar 2016. 
Tovholder: Rikke 

6. Opfølgning på andre emner fra 
sidste møde 

 Medlemskab i DGI: Rikke 

 Opdatering af folderen: 
Paul/Pia 

 Hjemmesiden: Kirsten 

 PACT tøj: Kirsten 

DGI: 
Rikke: For at være medlem af DGI kræves at PACT er godkendt under 
Folkeoplysningsloven, hvilket sker ved at indsende et oplysnings-skema til 
Københavns Kommune. Godkendelsen giver automatisk ret til at få stillet lokaler til 



 Nyhedsbrev: Kirsten 

 FN Cykel Projekt: 
Henrik/Kirsten 

rådighed af kommunen, samt andre muligheder for støtte. Det kræver at 
medlemslisten er udfyldt med navn, adresse og fødselsdag for alle medlemmer. 
Paul undersøger hvor mange af disse oplysninger der mangler, eksempelvis 
indeholder PACT’s nuværende medlemsliste ikke oplysninger om fødselsdage. 
Det vil tage lidt tid at skaffe de nødvendige oplysninger for at blive godkendt efter 
Folkeoplysningsloven, så PACT kan ikke nå at blive medlem af DGI i 2015. Kirsten og 
Paul går videre med medlemsregistret. 
 
Kirsten har aftalt med Hajdu, som har tilbudt at opdatere hjemmesiden 
 
PACT tøj: 
Ella inviteres med til næste bestyrelsesmøde for at fortælle om hvad hun har fundet 
ud af og vil foreslå. 
 
Nyhedsbrev: 
Kirsten skriver nyhedsbrev og sender det ud i næste uge, uge 46 
 
Folder: ligger hos Paul. 
 
FN cykeltur: 
Kirsten har haft møde med Karsten Bloch fra FN, der er tilbage på arbejde i FN og 
gerne vil arbejde med projektet. 
Det bør undersøges om der er en FN-dag om sundhed og kræft som arrangementet 
kan kobles til. 
FN og Karsten Bloch har udspillet. 
 

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

God tilslutning til dans, styrketræning og yoga, spinning har været aflyst et par gange 
i oktober måned p.g.a. manglende fremmøde 
Henrik arbejder på at finde en ny træner til lørdags-cyklingen 

8. Medlemskab Status-opdatering fra Paul Der er kommet 5 nye medlemmer i oktober 
Paul vil nu begynde på at rykke medlemmer i restance 

9. Eventuelt  Intet 
 

10. Næste møde  Mandag 07.12.2015 
 

 


