Referat
PACT Bestyrelsesmøde
Den 12.06 2017
1. Valg af ordstyrer og referent
Dirigent: Kim
Referent: Gert
Deltagere: Henrik, Lone, Kirsten, Sophie
Fraværende: John, Rikke
2. Roller og arbejdsfordelingen i bestyrelsen
Kirsten bød velkommen til Sophie. Ud fra et oplæg fra Henrik diskuterede bestyrelsen kommunikation og
samarbejde for bestyrelsen.
Ud fra en liste, som Kirsten havde lavet, gennemgik vi opgaverne i bestyrelsen og fordelte dem mellem os.
3. Opfølgning fra generalforsamling
Kim og Gert laver et forslag til procedure for opkrævning af kontingent og udsendelse af rykkere som behandlers på
næste bestyrelsesmøde og udmeldes på PACT hjemmesiden.
Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling 2018 vil blive taget op på det første bestyrelsesmøde i 2018.
4. Support og støtte til Foreningsudvikling fra DGI
Vi diskuterede mulighederne for at få hjælp og støtte fra DGI
Kirsten fortalte, at hun har talt med Betina Güleryüz fra DGI København, som tilbød et kursus for PACT bestyrelse
om udvikling af foreningen til kampagne-pris. Kirsten aftaler med DGI foreningskonsulent Erik Lennart Petersen at
han deltager på næste bestyrelsesmøde.
5. Årshjul
Vi gennemgik og fulgte op på aktiviteter

Mod Nye Ressourcer 5-12. maj
Kirsten havde deltaget i Mod Nye Ressourcer (MNR) som havde været meget vellykket. Her havde Kirsten truffet
Solvei Markvad, (tidligere medlem af PACT) som har startet en indsamling til støtte for at deltagelse i MNR.
Solvei har skrevet til Kirsten ang. om PACT kan deltage i indsamlingen. bl.a. med salg af armbånd.
Bestyrelsen er positiv stemt og har en række praktiske og juridiske spørgsmål der skal afklares.
Sagen tages op på næste bestyrelsesmøde

Tøserunden den 28. maj
6 PACT’ere deltog og gennemførte i godt dansk sommervejr & solskin

Cykelstafetten 4. juni
Vellykket arrangement men det regnede, vi bør gøre mere reklame for løbet næste år. Kunne godt blive et løb
hvor PACT ”viste flaget”

Hærvejsløbet den 24. juni
PACT deltager med 2 hold, henholdsvis 270 km fra Flensborg og 160 km fra Vejen, begge hold har mål i Viborg.

Tour de Charlottenlund 14. august
PACT skal ikke foretage sig noget i den anledning, men hjælper gerne hvis der er behov eller ønske om det.

Ironman 18-21. August
Kirsten skriver i nær fremtid ud til PACT medlemmerne og efterlyser frivillige til uddeling af rygsække
Rasmus Sandbjerg Rasmussen og Christian Hajdu laver solo Ironman

Comwell sportshotel 6-8. oktober
Endnu ikke så mange tilbagemeldinger. Kirsten skriver ud igen når tiden nærmer sig.

Spinning Event(s) Efterår 17 / Forår 18
Intet nyt

MTB event sept./okt.
Intet nyt, afholdes efter sommerferien

Event til fejring af DGI prisen
Bestyrelsen arbejder på et forslag om en dag med forskellige aktiviteter afsluttende med mad & lidt musik.

Stand Up Paddle Event
Kirsten arbejder videre med at afholde et Stand Up Paddle Event i PACT

Stafet for Livet 9-10. september

Henrik har fået henvendelse om deltagelse i Stafet for Livet på Nørrebro
Kim ser på sagen
6. Sponsorudvalget

Retningslinjer for hvordan PACT skal forholde sig til sponsorstøtte til arrangementer, klubtøj m.v.

Projektbeskrivelse for Mallorcatur 2018
Blev udsat til næste møde
7. Andre emner
Disse punkter blev udsat til næste møde:

PACT tøj

Promovering af PACT på Facebook

Hjemmesiden

Synlighed og rekruttering

Møde med Sparta


Svømmetider
Der har ikke været den store respons på opslaget på Facebook

8. Holdtræning

Status ved holdtræning
Sophie er nu kontakt for styrketræning, tilføjer noget om udendørs træning i sommerperioden, som Kim lægger
på hjemmesiden.
9. Medlemskab

Status opdatering
Gert oplyste, at der er kommet 3 nye medlemmer i maj/juni
Pact har nu i alt 269 medlemmer
10. Eventuelt
Intet
11. Næste møde
3. juli 2017 kl. 18.00

