Bestyrelsesmøde onsdag den 17. oktober 2018
Referat
Valg af ordstyrer: Henrik
Referent: Rikke
Fraværende: Michala
Event, begivenheder, status på aktiviteter og andet siden sidste møde:
1. Aktivitetsweekend gik rigtig godt og medlemmerne opfordrede til at afholde det
igen. Det besluttes at det gentages i 2019 den første weekend i september (7-8
sep.)
2. MTB-event havde 16 deltagere og var som tidligere en succes.
3. Yoga – ny instruktør er Morten Kok. Malene og Morten aftaler indbyrdes hvem der
tager hvilke undervisningsdage.
4. Danseholdet har fået ny instruktør. Konceptet er det samme som tidligere.
5. Ny kontaktperson på CKS – Centerchef, Jette Vibe-Petersen
6. Floorball er i gang og har aktuelt 7 tilmeldte.
7. Intro af Pact på CKS: Henrik og Kirsten har været inviteret til holdene for at
introducere til PACT. Dette har givet nogle nye medlemmer.
Aktiviteter og tiltag den kommende tid:
1. Julefrokost 1. december 2018 – Foreløbig har Gert og Marianne Hansen meldt sig til
festudvalg.
2. Frost Cup: Henrik laver begivenhed på FB
3. Tirsdagsspinning: der forhandles med mulig instruktør, indtil der er noget på plads
vil Gert muligvis gerne være instruktør de dage han kan.
4. Cykling landevej: Er tæt på vinterferie, men der bliver måske noget træning på
MTB, eller når der laves ad hoc begivenheder.
5. Gå-Hold: Starter mandag d. 22/10. Begivenhed er slået op på FB
6. Henrik kommer med en ide om at lave et Floorball/styrketræning/Yoga/brunch
event. Henrik, Claus og Lone vil arbejde videre med ideen.
7. Nytårskur for instruktører I PACT var ingen succes, kun 2 mødte op og derfor vil det
ikke blive gentaget.
8. Mallorca 2019: Bliver d. 7.-14. Maj 2019. LFR vil betale for 14 pladser til PACT
medlemmer. Deltagerne bliver derfor bedt om at betale et beløb for guide, da det
ikke længere er dækket af LFR. Morten Quist melder snart offentligt ud.
9. Sparta Nytårsløb: Kirsten tager kontakt til Sparta mhp. deltagelse
Økonomi - Medlemssystem – Holdsport:

10. Status økonomi og forecast: Gert fremlægger tallene, som ser tilfredsstillende ud.
Der er dog 44 medlemmer der ikke har betalt kontingent og vil modtage en rykker.
11. Holdsport : Der har været/er nogle udfordringer i forhold til at få det til at fungere
på danseholdet. Henrik, Gert og Kirsten har forsat fokus på hvad Holdsport kan
bruges til og implementering og udvidelse af siden i PACT regi.
12. Eventuelt: Rikke meddeler at hun fra årsskiftet ikke deltager i bestyrelsesmøder,
pga. start på efteruddannelse.

