
PACT bestyrelsesmøde den 14. maj 2018 

 

Tilstede: Henrik, Claus, Lone, Rikke, Kirsten, Gert, Signe og Michala 

Dagsorden: 

1. Siden sidst og orientering 

2. GDPR – nye regler om databeskyttelse 

3. Status for holdtræning 

4. Orientering om ryttermøde 

5. Evt. 

6. Næste møde 

 

 

Ad 1. Siden sidst og orientering 

Der har været møde i en arbejdsgruppe om et nyt medlemssystem. Arbejdsgruppen fik mandat til at gå 

videre med undersøgelserne af et konkret system. De vil også udføre et pilotforsøg for at teste, om det 

konkret system fungerer efter hensigten. 

Endelig stillingtagen til et konkret system vil foregå skriftligt i bestyrelsen, så snart arbejdsgruppen er enige 

om en indstilling. 

Økonomi. Gert redegjorde for økonomien. Ind til videre følger vi budgettet. 

PACT skal præsentere vores forening på fire forskellige hold på Center for kræft og sundhed. Det er vi glade 

for, da vi mener, vi har et godt tilbud. 

Der er kommet ny ledelse hos Ironman. Vi ved endnu ikke, om vi fortsat kan få de samme vilkår som 

tidligere med fripladser. Vi melder ud, så snart vi ved noget. 

”Mod nye ressourcer” på La Santa planlægges næste år til september – nærmere betegnet den 6. 

september 2019. 

I forhold til mulige sponsorer har vi fået nogle forskellige forslag fra medlemmer (flere modtages gerne ☺). 

Vi har nedsat en lille arbejdsgruppe, der skal se på medlemsrekruttering og fundraising. De vil spørge 

nærmere ind til de forslag, vi har modtaget. 

Opgaver: 

Inden næste bestyrelsesmøde afholder arbejdsgruppen et indledende møde. Ansvarlig: (var det Kirsten 

eller mig eller en tredje?) 

Økonomi. Gert redegjorde for økonomien. Ind til videre følger vi budgettet. 

 



 

 

Ad 2. GDPR – nye regler om databeskyttelse 

Gert havde arbejdet videre på de nødvendige dokumenter vedrørende de nye regler om databeskyttelse, 

også kaldet GDPR. DGI og Danmarks Idrætsforbund har skrevet nogle glimrende skabeloner, som PACT, 

læner sig meget op ad. 

Bestyrelsen godkendte PACT’s privatlivspolitik. Medlemmerne orienteres, og den lægges på vores 

hjemmeside. 

Ligeledes godkendte bestyrelsen de nødvendige bilag i forhold til GDPR – herunder fortegnelse over 

behandling af personoplysninger. 

Hermed har bestyrelsen godkendt alle nødvendige dokumenter i forhold til beskyttelse af medlemmernes 

data. 

 

Ad 3. Status for holdtræning 

PACT er fortsat ved at få talt op, hvor mange deltagere vi har på de enkelte hold – og hvem. 

Der tælles fortsat op, idet vi dog er opmærksomme på, at mange træner udendørs om foråret/sommeren, 

og at tallene derfor ikke nødvendigvis er de samme senere på året. 

Gert orienterer instruktørerne om optæling. 

Alle tal skal sendes til Henrik. 

 

Ad 4. Orientering fra ryttermøde 

Den 3. maj havde vi et godt (cykel)ryttermøde med et fint fremmøde. På mødet fik vi sat muligheder for 

træning tre gange om ugen – henholdsvis tirsdag, torsdag og i weekenden. 

Forskellige medlemmer påtager sig kaptajn-rollen og sørger for at slå beskrivelser af turene op. Hold derfor 

øje med Facebook. 

 

Ad 5. Eventuelt 

Der arbejdes fortsat med at se på, hvordan vi får flere deltagere til floorball. Her til sommer forventes det, 

at der bliver spillet udenfor.  Hold øje med Facebook. 



Rikke og Signe ser på at arrangere en familietur med overnatning i Ringstedomegnen. Turen bliver til 

september. Mere information følger. 

PACT har også fået endelig godkendelse som folkeoplysende forening. Det er især en fordel i forhold til at 

låne kommunens lokaler. 

 

6. Næste møde 

Næste møde afholdes den 27. august på Amager – som udgangspunkt hos Klaus – ellers hos Michala. 

Emner til næste møde: 

Siden sidst 

Økonomi 

Status for hold (herunder optælling) 

Medlemmer og Fundraising 


