
Bestyrelsens beretning for 2019-2020

2020 blev jo som alle ved ikke lige som vi regnede med pga. corona-virus. Det satte og sætter fortsat en stopper 
for vores faste ugentlige aktiviteter, aflysning af Mallorca-turen og at bestyrelsen er blevet eksperter i online 
møder…bortset fra Gert som stadig kæmper med hans kamera 😉  

Helt ny bestyrelse tiltræder: 
D. 29. april 2019 blev en stort set helt ny bestyrelse valgt på sidste års generalforsamling. Ved første møde var alle 
i den nye bestyrelse enige om at vi manglede hænder og derfor blev Gert, vores tidligere kasserer valgt ind i 
bestyrelsen igen som kasserer, ved en ekstraordinær generalforsamling d. 27. august 2019.
Den første tid brugte bestyrelsen på at komme ind i bestyrelsesarbejdet og alle de praktiske ting. 

10-års jubilæum:
I efteråret brugte bestyrelsen en del tid på planlægning af PACT’s 10-års jubilæum, som blev afholdt med en 
reception d. 23. november 2019. Det blev en rigtig god dag med omkring 40 deltagere som bestod af medlemmer, 
stifterne af PACT og flere andre. Der blev bla. fortalt om foreningens start og diverse aktiviteter.

Faste ugentlige aktiviteter: 
I 2019 var der god aktivitet på PACT’s ugentlige aktiviteter. Der er mange faste deltagere, samt at der løbende 
kommer nye til. Dog med nedgang af nye deltagere siden marts 2020.  
I marts måned lukkede corona-virus ned for alle vores ugentlige aktiviteter, men siden april måned har vores 
cirkeltræning/styrketræning og yoga foregået udendørs, når vejret tillader det. Det har fungeret rigtig godt og 
deltagerne er glade for det.  
Indtil videre er det stadig ikke muligt at træne i Ryesgade eller Nørre Alle, pga de fortsatte corona-restriktioner. Vi 
har dog løbende kontakt med begge stedet, så vores normale træningsprogram kan starte op så snart det er 
muligt. 

Klippekort:
Salg af klippekort i 2019 har givet god plads i økonomien og har blandt andet givet mulighed for at åbne nye hold. 
Bestyrelsen valgte at nedsætte prisen på klippekort til 100 kr., da vi efter ca. et år kunne vurdere at prisen var for 
høj. 
Derudover har den bedre økonomi også betydet at det har været muligt ikke at opkræve kontingent i sidste halvår 
af 2020. Dette bunder selvfølgelig i at corona-virus lukkede ned for al aktivitet i en periode.   

Cykelture i Mallorca-ugen: 
Da Mallorca-ugen blev aflyst pga. corona-virus arrangerede Ella med hjælp fra andre medlemmer cykelture alle 8 
dage i den pågældende uge. 
Det var en stor succes med mange gode cykeltur og fantastisk stemning, trods lidt køligere vejr end på Mallorca. 

PACT i provinsen:
Rundt omkring i Danmark er der flere der er interesserede i PACT og som gerne på den ene eller anden måde vil 
være en del af foreningen. Derfor opstod ”PACT i provinsen”, som er et nyt tiltag i PACT. Indtil videre er der blevet 
arrangeret to meget vellykkede aktivitetsweekender. En i Vejen idrætscenter og en i og omkring Odense. Der er 
oprettet en ”PACT i provinsen”-gruppe på facebook, som alle PACTere med interesse, kan blive medlem af.

Andre tiltag:
Ny flyer: Noget af det første bestyrelsen tog hul på var at lave en ny flyer, der nu kan findes blandet andet her på 
Center for Kræft og Sundhed.
MobilePay til sponsorstøtte: dette betyder at det nu er muligt at støtte PACT med et pengebeløb uden at være 
medlem af foreningen. Dette er en af de tiltag bestyrelsen gerne vil arbejde videre på. 
Nyt træningstøj: det er nu muligt at købe PACT’s træningstøj, som er en opdateret udgave af det tidligere 
træningstøj fra en ny leverandør. 



Stil op til bestyrelsen:
Jeg og resten af bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at stille op til bestyrelsen – især medlemmer fra 
styrketræning, yoga, dans og floorball, da de fleste i bestyrelsen er cykelfolk. Jo færre vi er i bestyrelsen, jo lavere 
aktivitetsniveau. Marianne træder ud og der er også behov for suppleanter.

Tak: 
Vi vil gerne takke de mange som har bidraget med hjælp til at afvikle aktiviteter, og på anden vis sikre at PACT har 
en masse aktiviteter. 
Vi vil gerne takke alle vores faste instruktører: Amalie, Christina, Henriette, Josephine, Nicoline, Sebastian, 
Andersx2, Malene, Morten, Monica og Lupe. 
Vi vil også gerne takke vores frivillige kræfter, som både står for ugentlige aktivitet, cykelture, aktivitetsweekender 
osv.: Klaus, Ella, Lars Peter, Michala, Marianne, Kolle, Susanne, Hanne, Peter, Jens Martin og Rasmus.  
Morten og Julie skal også have stor tak som ambassadører og tovholdere.
Derudover vil vi gerne takke USCF, CKS og Copenhagen Floorball Club, som stiller lokaler og faciliteter til rådighed 
for mange at vores aktiviteter. Samt LRF vores deres sponsorat til Mallorcaturen.    
Og sidst, men bestemt ikke mindst, vil jeg gerne sige stort tak til de øvrige i bestyrelsen for godt samarbejde i det 
forgange år. Gert, Ella, Kolle, Marianne og Helene.


