Referat af PACT Bestyrelsesmøde
Mandag den 07.08 2017
1. Valg af ordstyrer og referent
Dirigent: Kirsten
Referent: Gert
Deltagere: Henrik, Lone, John,
Fraværende: Rikke, Sophie, Kim

2. Foreningsudvikling - opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Vores seneste bestyrelsesmøde, den 3. juli, drejede sig næsten udelukkende om hvordan PACT kan udvikles som
forening. Foreningskonsulent Erik Lennart Petersen fra DGI kom med oplæg og spørgsmål som satte gang i vore
diskussioner. Der var 2 hovedkonklusionen på diskussionerne:
1. Gennemføre en medlems-survey med det formål at få skabt et bedre bilede af medlemmernes behov og
ønsker med PACT
2. Afholde en workshop/helaftensmøde for bestyrelsen, for at give tid og lejlighed til at få udviklet og
struktureret tanker og ideer om mål og køreplan for PACT.
Henrik laver udkast til medlems-survey og Kirsten er tovholder på workshoppen og finder dato for hvornår den kan
afholdes.

3. Årshjul
Vi gennemgik og fulgte op på aktiviteter

Tour de Charlottenlund 14. august
PACT står i en bod i målområdet sammen med La Flamme Rouge. I sponsorløbet deltager et hold fra La Flamme
Rouge og et PACT-hold. Henrik lægger oplysninger på FaceBook-gruppen PACT-foreningen For medlemmer.

Ironman 18-21. August
Kirsten har opstillet og udsendt en bemandingsplan for arbejdet i Bellacenteret med uddeling af rygsække til
deltagerne i Ironman2017. 5-10 PACT’ere deltager i 4-18-4 mini-tri torsdag-fredag den 18.-19. aug. Der er oprettet
en begivenhed på FaceBook hvor interesserede stadig kan melde sig til.

½-maraton
Træning med Sparta frem mod ½-maraton den 17. sep. startede søndag den 6. aug.

PACT week end i Rebild på Comwell sportshotel den 6-8. oktober
Der er stadig ledige pladser. Kirsten skriver ny invitation til turen på FaceBook, som begivenhed under
”PACTforening For Medlemmer”.

Spinning Event
I næste uge har Henrik møde med Ralf Ritter, hvor de vil afklare og fastlægge plan og dato for et kommende
spinning event.

MTB event efteråret 2017
Vi satser på at afholde et MTB-event i Hareskoven i slutningen af oktober 2017. Henrik er tovholder og kontakter
Leif Andersen for at aftale nærmere.

Event til fejring af DGI prisen
Da der p.t. ikke er oplagte ideer og forslag til eventen, bliver der reserveret et beløb, som kan anvendes når der
viser sig den rette mulighed.

Stand Up Paddle Event
Blev afholdt søndag den 6. aug.

Mallorca tur 2018
Tidspunkt og pris er blevet offentliggjort på FaceBook som en begivenhed under gruppen ”PACT cykelvennerlandevej og spinning”: 14.- til 21. april 2018 og prisen er 6.200 kr.


Mod Nye Ressourcer 2018
Mod Nye Ressourcer (MNR) afholdes i 2018 i perioden 20. til 27. april. Der er oprettet en begivenhed på FaceBook,
under ”PACTforening For Medlemmer”.

4. Sponsorer og sponsorater
Gert skriver et oplæg til næste bestyrelsesmøde, på baggrund af de input han fik på DGI-kursus om Fundraising
samt tidligere oplæg fra Paul om sponsormuligheder. Konkret skal der arbejdes mod at opstille en projektbeskrivelse
for Mallorcatur 2018, som kan danne grundlag for at søge støtte.

5. Andre emner

PACT tøj
Kirsten og Henrik går videre med sagen og finder en egnet mulig leverandør af cykel- og løbetøj.

Mod Nye Ressourcer - Solvei’s fond
Der er oprettet en bankkonto til pengene i fonden. PACT medlemmer, der er interesserede i at sælge støttearmbånd
kan henvende sig til Kirsten.

Synlighed og rekruttering
Henrik foreslog at vi på FaceBook lægger små videoklip for de forskellige aktiviteter i PACT. Det blev aftalt, at
begynde med yoga, så Henrik og Lone aftaler nærmere hvorledes det udføres.

6. Hold & instruktører

Styrketræning
Sophie har fået 2 fysioterapeut-studerende under oplæring som instruktører. I vil i så fremover have et hold af 3
instruktører til at gennemføre styrketræning tirsdag og fredag.

Spinning
Spinning både tirsdag og torsdag har haft sommerferie. Torsdags-spinning starter igen 10. august. Vi har p.t. ingen
instruktør til spinning tirsdag i Center for Kræft & Sundhed på Nørre Allé. Henrik er tovholder på opgaven med at
søge at finde en ny instruktør.

Yoga
Onsdag den 9. august starter yoga op igen efter sommerferien

Dans
Intet nyt

7. Medlemmer

Procedure for opkrævning af kontingent og udsendelse af rykkere

Gert og Kim har møde fredag den 11. august for at få afklaret og fastlagt procedurer og arbejdsgange for opkrævning
og rykkere for kontingentbetaling til PACT. Resultatet heraf vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

Antal medlemmer
Gert oplyste, at der nu er 283 medlemmer i PACT.

8. Eventuelt
Rie Thiesson har skrevet til Kirsten (bestyrelsen) da hun søger 4-6 deltager til et fokusgruppeinterview om kvinder
og kræft. Kirsten skriver og svare hende at det er OK.

9. Næste møde
Mandag den 4. september 2017 kl. 18.00

