
PACT Bestyrelsesmøde 
Den 05.10 2015 Kl. 18:00-20:00 

 
 

Emne Diskussions Formål Kommentar 
/Baggrundsdokumenter 

Referat og beslutninger 

1. Valg af ordstyrer og referent 
 

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

2. Godkendelse af referat fra mødet den 
07. sept. 2015 

Huske at det skal sættes op på 
hjemmesiden. 

Referat fra mødet den 07. 
september 

Referatet blev godkendt 
Henrik sørger for at sende en hilsen med god bedring 
fra PACT til Erik 

3. Bestyrelsens format Diskutere Christas fratrædelse  Bestyrelsen tog Christas udtræden af bestyrelsen til 
efterretning og vil ikke forsøge at finde en afløser på 
nuværende tidspunkt. 

4: Muligt medlemskab i DGI Diskuterer om PACT skal blive 
medlem af DGI 

Læs baggrunds materiel: 
http://www.dgi.dk/foreningsled
else/medlemsfordele/medlemsf
ordele-i-dgi og lidt mere her: 
http://www.dgi.dk/foreningsled
else/min-landsdelsforening/dgi-
storkoebenhavn/bliv-
medlem/lokale-medlemsfordele 

DGI 
Rikke havde undersøgt sagen og talt med DGI.  
Nærmere oplysninger findes på nettet via de nævnte 
links. Rikke pegede på følgende fordele og 
omkostninger: 
Fordele: 
Forsikring: arbejdsskade, ansvarsforsikring, retshjælp, 
idrætsforsikring 
Konsulenthjælp: drift af foreningen, bestyrelsen, 
organisering som forening,  
Fonde/bistand: primært for børn & unge 
Kurser for instruktører 
Omkostning: 
Kontingent: 400 kr/år + 5 kr/medlem 
 
Rikke havde også set lidt hvad Dansk Arbejderidræt 
kan tilbyde. Det ser umiddelbart ud til at være 
tilsvarende tilbud/fordele, mens omkostningen er lidt 
mindre, 600 kr/år 
DAI har fokus på seniorer, sindslidende 
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Konklusionen var, at der i realiteten ikke er forskel på 
medlemskab af de to foreninger. Men for at PACT kan 
stå neutralt uden antydning af politisk tilknytning, blev 
det besluttet, at PACT prøver et medlemskab af DGI 
for resten af 2015 plus 2016, DGI tilbyder resten af 
2015 gratis. 
Rikke kontakter DGI for at få et 1 årigt medlemskab og 
inviterer en medarbejder fra DGI til at komme og give 
en orientering på et af de næste bestyrelsesmøder 

5. Årshjul Gennemgang af og opfølgning 
på aktiviteter. 

 Dialog møde- Finde dato i 
Jan/Feb. til at forslå til 
Nadja: Kirsten 

 Svømmetræning – hvem 
følger op efter Christa: ? 

 Cykel-mekaniker aften: 
Henrik/Rikke 

 Mallorca: Kirsten 

 Yoga-event: Rikke 

 MTB event: Rikke 

 Julefrokost: 
Kirsten/Gert/Pia 

 Andre aktiviteter på årshjul 

Se Referatet Dialogmøde med Nadja 
Nadja er villig til at tage fri for at deltage i et dialog-
møde. 
Kirsten kontakter Nadja og indbyder til dialogmøde en 
torsdag i jan/feb. 2016, dog ikke uge 7 og 8 
Start kl.. 19.30- 21.00 
 
Svømmetræning, udskudt til foråret 
Der skal findes en tid i en svømmehal. 
Muligheder kan være: USG, DGI-byen,  
Træner: Christa kunne være en mulighed eller Casper 
(svømmeinstruktør på MNR-2013, medlem af PACT) 
Vi skal finde ud af hvor stor tilslutningen kan forventes 
at være til svømmetræning. 
Tovholder: Pia, skal i første omgang finde ud af 
hvordan PACT kan få tid i en svømmehal æ og hvilken. 
Kirsten kontakter Kasper for mulige svømmehaller. 
(Kirsten har efter mødet fortalt, at Kasper netop er 
flyttet fra Århus til København og ikke længere er 
medlem af PACT) 
 
Cykel-mekaniker-aften: Rikke har slået emnet op på 
Facebook og der er nu tilmeldt 8, max. er 12 
Rikke får bekræftet tidspunkt hos Jeppe (DGI) og 
sætter en rykker op på Facebook. 
 



Mallorca: Henrik har deltaget i morgenmøde med 
Svend, Ralf og Morten. 
Man (LFR) er positiv stemt for at prøve et nyt hotel i 
Selva på Mallorca, for turen i 2016 med PACT-
medlemmer. Der er stadig en del uafklarede forhold 
bl.a. omkring prisen, som man dog regner med at 
kunne få på plads. 
Der var enighed om, at PACT-bestyrelsen bør holde sig 
tæt orienteret om det videre forløb i sagen, bl.a. ved 
at kontakte Morten Quist. 
Tovholdere: 
Henrik og Kirsten sørger for at holde sig orienteret 
 
Yoga-event 
Mille er villig til at holde yoga-event 
Der er fundet ny instruktør til holdet, Sabrina, som 
startede onsdag 30.09.15, Birgit Lange er godt tilfreds 
med Sabrina. 
Sabrina er åben overfor at afholde yoga/fysio-flow 
event. 
Forslag til tidspunkt: en søndag i november, f.eks. 
22.11.2015 
Tovholder: 
Paul kontakter Sabrina for at høre om hun har 
mulighed for at holde eventen. 
 
MTB-event 
Svend har lavet aftale med MTB-Tour, leje af MTB-
cykel koster 200 kr. Paul har aftalt med Svend at alle 
betaler 25 kr for kaffe/kage og at PACT giver 50 kr i 
tilskud til leje af cykel. 
Svend har slået en indbydelse op på Facebook. 
 
 
 



Julefrokost 
Pia har fundet og reserveret et lokale og lagt 1.000 kr 
ud for depositum. 
Vi har nøgle fra fredag eftermiddag til søndag. 
Vi skal selv medbringe viskestykker, håndklæder m.v.  
Tovholdere: Kirsten, Pia og Gert 
 
Andre aktiviteter 
Der skal laves en liste med tovholdere som bilag til 
årshjulet. 
Tovholder: Henrik 
 
Det blev foreslået at holde et spinning event for alle 
PACT-medlemmer og særligt de kommende deltagere 
på Mallorca-holdet, f.eks. som et nytårs event hos 
DONG og med Morten Quist som instruktør. 
Tovholder: Henrik snakker med Svend. 

6. Opfølgning på andre emner fra sidste 
møde 

 Opdatering af folderen: 
Paul/Pia 

 Hjemmesiden: Kirsten 

 Cykel/Løbetøj: Kirsten 

 Oprydning Facebook: 
Kirsten (gjort) 

 Ironman opfølgning: Kirsten 
(gjort) 

 Skrive i nyhedsbrev om 
udskydning af dialogmødet 
og inviterer input fra 
medlemmer: Kirsten 

 Cykletrænings målsætning 
med efterårs cykelløb. 

Se Referatet PACT folder: 
Paul: Torsten (?) vil redigere en opdateret PACT-folder 
Pia og Paul har forslag til tekst der skal revideres 
Pia, Gert m.fl. har sendt nye foto. 
 
Hjemmeside: intet nyt. 
Rikke fortalte, at DGI havde kontakt til et web-design 
firma, der skal have ca. 20.000 kr for at udarbejde en 
hjemmeside, det fandt bestyrelse var urealistisk dyrt. 
Kirsten kontakter Chr. Hajdu for at høre om han kunne 
foretage en opdatering af hjemmesiden. 
 
PACT tøj: 
Kirsten har fulgt op med Ella, nu går i gang med 
opgaven igen. 
 
 
 



Facebook: 
Kirsten har ryddet op på Facebook. Det er kun Kirsten 
og Paul der kan & må godkende nye medlemmer på 
Facebook 
 
Nyhedsbrev: 
Kirsten skiriver nyt nyhedsbrev inden næste 
bestyrelsesmøde den 2.11.15 
 
Mål for cykeltræningen: 
Kirsten har fået henvendelse fra tidligere kollegaer i 
FN-kontoret i København angående hjælp fra PACT til 
gennemførelse af en cykeltur fra København til Bonn i 
juli 2016: ”Bike-to-Bonn”. 
Henrik og Kirsten deltager i et orienteringsmøde med 
folk fra FN-kontoret i uge 42 (efterårsferien). 

7. Holdtræning Status opdatering fra Paul  Yoga /Mille 

 Cykling/ Steven 

Dans: 20 tilmeldte, 14-15 møder op hver gang, der er 
fyldt op. 
 
Styrketræning: Mads & Oliver har taget over mens 
Alexandra er i praktik i Australien, der er fast 10-14 
deltagere, hvilket er ”fuldt hus”  
 
Yoga, OK 
 
Spinning: OK, fungerer med Anders og Gert som 
afløser-instruktør 
 
Cykling: Steven og Claus Bo har meldt fra som 
trænere, så der er behov for at finde andre. 
Henrik skriver til Morten og spørger om ideer og 
forslag til ny træner for cykeltræning, lørdage eller 
søndage. 

8. Medlemskab Status opdatering fra Paul  Paul har rettet medlemslisten fra ”virusdøden” 
Der er nu 150-160 medlemmer. 



Den økonomiske balance viser et plus på mere end 
40.000 kr. 

9. Eventuelt   Intet 

10. Næste møde   Mandag den 02.11.2015, kl. 18.00 

 


