Referat af ordinær generalforsamling i PACT
Mandag den 22. maj 2017, kl. 18.30
Foreløbig dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent
Ella Pedersen blev valgt sim dirigent og Gert Schultz som referent
21 medlemmer deltog i generalforsamlingen

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Kirsten Ejlskov Jensen fremlagde bestyrelsens beretning, se vedhæftede
Som stikord kan nævnes:
o 2016-17 vil for PACT blive husket for 3 ting:
o Tilbud om endnu flere ugentlige træningstilbud
o Forbedring af de administrative systemer
o PACT blev kåret som årets forening 2017 i DGI Storkøbenhavn
o Stigende antal deltagere i træning, f.eks. er styrketræning, yoga og spinning er blevet dubleret
o Samarbejde med Center for Kræft og Sundhed
o Mere anvendelse af Facebook som kommunikationsmiddel
o Særlige aktiviteter i 2016-17 har været: Cykeluge på Mallorca, Ironman og Mod nye ressourcer
på Club la Santa
o Sportsevent i september 2016 på Comwell Sports Hotel i Rebild bakker var en stor succes og er
planlagt til at blive gentaget i oktober 2017
o Events: Kajak, cykeltur til Söderåsen, cykel-mekaniker kursus, julefrokost, yoga event MTB tur i
Hareskoven, travetur i Charlottenlund og omegn samt Banecykling i Ballerup
Til slut en særlig tak til Morten og Julie og til UCSF (Universitetshospitalernes Center for
Sundhedsfaglig Forskning) og Center for Kræft og Sundhed.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt med applaus.

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Det reviderede regnskab blev fremlagt og gennemgået af Kim Kahler, se vedlagte.
Regnskabets indtægter og udgifter balancerer med et underskud for 2016 på 2.125 kr.
Egenkapitalen er på 32.003,76 kr.
PACT har dags dato 120 personlige medlemmer og 53 familiemedlemmer med 88 medfølgende
familiemedlemmer, hvilket betyder at vi i PACT er i alt 261 medlemmer.
Kim besvarede enkelte spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt med applaus.
Bestyrelsen vil på næste møde præcisere hvordan, der opkræves kontingent og meddeler dette på
PACT hjemmesiden. Der blev stillet spørgsmål til datoen for afholdelse af generalforsamlingen og
bestyrelsen vil overveje om det vil være muligt at fremrykke generalforsamlingen 2018 til
februar/marts.
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4.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Kim Kahler fremlagde et forslag til budget for 2017.
Budgettet er fastsat ret konservativt og balancerer, idet egenkapitalen forventes af være øget svagt,
med knap 1.600 kr. ved regnskabsårets afslutning.
Budgettet blev godkendt, se vedlagte.

5.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingent fastholdes uændret på 175 kr. pr. halvår i 2017 for individuelt
medlemskab og 250 kr. pr. halvår for familiemedlemskab, hvilket generalforsamlingen godkendte.

6.

Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

7.

Valg af formand
Bestyrelsen foreslog genvalg af Kirsten Ejlskov Jensen, som blev valgt med applaus.

8.

Valg af næstformand
Bestyrelsen foreslog Henrik Sidenius, som blev valgt med applaus.

9.

Valg af kasserer
Bestyrelsen foreslog Gert Schultz, som blev valgt med applaus.

10. Valg af sekretær
Bestyrelsen foreslog Rikke Kjøller Sonne, som blev valgt med applaus.
11. Eventuelt valg af yderligere to bestyrelsesmedlemmer
Kim Kahler og Lone Håndsbæk Christensen stillede op som medlemmer af bestyrelsen og blev valgt
med applaus
12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Sofie Gerdøe Vilen og John M. Froberg meldte sig som 1. og 2. suppleant til bestyrelsen og blev
valgt med applaus.
13. Valg af revisor og revisor suppleant
Bestyrelse foreslog Iben Overgaard som revisor og Birgit Rask som revisorsuppleant, de blev begge
valgt med applaus.
14. Eventuelt

Mette Faber udtrykte taknemmelighed for at få mulighed for at være med i PACT og aktiviteterne i
foreningen.
Benjamin Gottberg efterlyste muligheden for et svømmehold i PACT.
Hertil svarede Kirsten Ejlskov Jensen, at det generelt er svært af få plads på svømmebaner i
Københavnsområdet. Svømning har været forsøgt som event, men med meget begrænset tilslutning
da kun et enkelt medlem deltog ud over bestyrelsen. En mulighed kunne være, at invitere til en
svømmetur via opslag på Facebook.
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Der blev stillet spørgsmål til skiftet i leverandør af PACT klubtøj.
Rikke Kjøller Sonne svarede ved at henvise til de dårlige erfaringer PACT havde haft med Holmsports
og skiftet til Spagetti, hvor vi også fik dårlige oplevelser.
PACT har haft svært ved at få bestillinger nok til at kunne afgive en bestilling på tøj, da en ordre
normalt skal være på mindst 10 stk. pr. type tøj. Bestyrelsen vil arbejde på at finde en ny leverandør af
klubtøj.
Kirsten Ejlskov Jensen efterlyste forslag til en event som kan markere, at PACT har fået en pris på
10.000 kr. fra DGI Storkøbenhavn ved kåringen som Årets Forening 2017.
o Vandretur
o
o
o
o
o

o

Tur til Hven
Yoga event, evt. med forklaring af teorier
Dragebåd sejlads
Twister træning med John Verner, Parkens Fysioterapi
Man kunne lave en event med flere aktiviteter, hvor der var mulig for at prøve forskellige ting,
f.eks. i form af en aktivitetsdag afsluttende med en fest.
Jesper Bak, der var instruktør på weekenden i Rebild i september 2016, blev nævnt som en mulig

instruktør for aktiviteter ved en event eller en aktivitetsdag.

Dirigent: Ella Pedersen

Referent: Gert Schultz
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