
PACT Bestyrelsesmøde den 01.05 2017 
Referat 

 
1. Valg af ordstyrer og referent 

Dirigent: Paul 
Referent: Gert 
Deltagere: Henrik, Kirsten, Rikke, Lone 
Afbud: Kim,  
 

2. Årshjul 
Gennemgang og opfølgning på aktiviteter 

 Mallorca 21-28. april: 
 Turen var en succes og viste at PACT sagtens selv kan arrangere tur til Mallorca, med en stor indsats fra 
lederne og særligt Morten Quist. 
 Morten påtænker at arrangere en ny tur i den sidste uge af april 2018 og kontakte Spies for at 
forhåndsreservere 50 pladser. 

 Det blev foreslået at der kunne inddrages andre aktiviteter i Mallorcaturen, f.eks. løb, vandring o.l. 

 Vandretur den 30. april  
 Kirsten fortalte, at det havde været en dejlig vandretur i strålende sol, dog med få deltagere 

Det var lidt nedslående, at flere tilmeldte ikke dukkede op og ikke meldte afbud 

 Tøserunden den 28. maj 
Intet nyt at bemærke 

 Hærvejsløbet den 24. juni 
Der er en ledig plads på ruten på 160 km fra Vejen til Viborg. Pladsen udbydes på Facebook – PACT 
cykelvenner – landevej og spinning, Rikke er tovholder. 

 Tour de Charlottenlund 14. august 
Cykelløbet bliver afholdt, eller intet nyt 

 Ironman i August 
3 PACT’ere deltager i den individuelle konkurrence og der bliver 2 stafethold med PACT’ere. Det vil være 
muligt at oprette yderligere stafethold. For deltagelse i 4-18-4 skal man kontakte Morten Quist snarest. Kirsten 
er tovholder. 

 Spinning Event(s) Efterår 2017 / Forår 2018 
Efterår 2017 kunne være en mulighed, endnu ingen konkrete planer 
Forår 2018: Svend har fået positiv tilkendegivelse fra fitnesscenter ”Wellcome” 
I forbindelse med planlægningen af spinning event skal det afklares hvorledes mulighederne er for 
skattefradrag for bidrag fra virksomhederne, herunder hvis bidrag går via DGI’s gavefond. 

 MTB event september/oktober 
Svend finder en dato i slutningen af oktober og kontakter Leif og MTB Tours. 

 ”Comwell” sportshotel 6-8 oktober 
Kirsten har forud-reserveret 15 dobbeltværelser. 
Prisen pr. person i dobbeltværelse for 2 nætter med 2x2 retters middag samt 2 x morgenmad vil være kr. 
1.098,00 inkl. alle aktiviteter. Når man tilmelder sig skal man betale det fulde beløb senest den 25. august. 
Kirsten er tovholder og opretter en event på Facebook 

 Event til fejring af DGI prisen 
På generalforsamlingen vil der blive efterlyst gode ideer til fejringen.  

  
3. Generalforsamling 22. maj  

 Ella blev foreslået som dirigent for generalforsamlingen, Kirsten vil kontakte hende 

 Bestyrelsen foreslår følgende til valg til bestyrelsen: 
Formand: Kirsten 

 Næstformand: Henrik  
Kasserer: Gert  
Sekretær: Rikke  

 Menige medlemmer: Svend og Kim 
1. suppleant: Lone 



 2. suppleant: Paul 

 Kirstens havde sendt et udkast til Årsberetning 2016-17 

 Regnskab & budget: Kim vil komme med regnskab og budget så det kan udsendes 15. maj 2017 

 Køb af pizzaer tager Rikke sig af 

 For at løse div. praktiske opgaver møder alle bestyrelsesmedlemmer i god tid inden generalforsamlingen, 
senest kl. 17.30 
 

4. Sponsorudvalget 

 Retningslinjer for sponsorstøtte til arrangementer, klubtøj m.v. 

 Projektbeskrivelse for Mallorcatur 2018 
Blandt andre Rikke og Paul har gjort sig en del tanker, men der foreligger endnu ikke konkrete, skriftlige oplæg. 
Emnet tages op på et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 

 
5. Andre emner 

 PACT tøj 
Der skal stilles nogle grundlæggende krav for en ny leverandør af tøj til PACT:  

o PACT’s krav til tøjet skal specificeres 
o Leverandøren skal tage sig af administration af bestillinger 
o Ingen minimum antal i bestillingerne 
o Ordentlig behandling af reklamationer 
o Mundtlige aftaler skal ned på skrift 

Rikke og Svend går videre med sagen. 

 Promovering af PACT på Facebook 
Intet nyt 

 Hjemmesiden 
Intet nyt 

 Synlighed og rekruttering 
Intet nyt 

 Møde med Sparta 
Kirsten, Henrik og Rikke holder møde med Spartas Løbekontor 

 
6. Holdtræning  

 Svend arbejder med planer om at arrangere ture for folk på ”hverdags-cykler” 

 Alle hold kører med god tilslutning 

 Styrketræning om fredagen er flyttet fra kl. 16.30 til kl. 15.30 
 
7. Eventuelt 

 Henrik vil på forsøgsbasis være kontaktperson med tlf. nr. på PATC’s hjemmeside 

 Proof of Life har fået ny bestyrelse og PACT tager kontakt til dem 

 Emne til et fremtidig møde efter generalforsamlingen: Foreningsudviklings med konsulent fra DGI 
 

9. Næste møde 
Aftales når den nye bestyrelse er valgt på generalforsamlingen, forslag: 12. juni kl. 18.00 

 


