
Bestyrelsesmøde i PACT den 16. Januar 2018 
 
 
Tilstede: Lone, Gert, Kirsten, Signe, Henrik og Michala   
 
Afbud fra: Rikke og Claus 
 
 
 
Status på hold 
• Der kommer ny spinningsinstruktør til spinning om tirsdagen.  
• Yogahold kører fint. Men der er kun få tilmeldte til aftenholdet onsdag kl. 18. Bestyrelsen 

besluttede at se tiden an, før det besluttes, om muligheden for aftenhold skal fortsætte. 
• Cirkeltræning. Der er også oprette ekstrahold tirsdag aften kl. 18. Også her er der kun få 

tilmeldte. Også her besluttede bestyrelsen lige at se tiden an, før det besluttes, om mulig-
heden skal fortsætte. 

• Dans om mandagen mangler fortsat en instruktør. Indtil videre danser holdet selv. 
• Gå-hold om mandagen. Her er også plads til flere. Der spadseres rundt om søerne lige nu. 
• Floorball om lørdagen i Valby. Her sker der jævnligt aflysning pga. for få tilmeldte. 
 
Deltagergebyr 
Der er indført deltagergebyr på hold med instruktører. Bestyrelsen har været rundt på holde-
ne og forklaret baggrunden herfor.  Der har været god opbakning til de nye klippekort. In-
struktørerne skriver dato på klippekortene. 
Bestyrelsen følger udviklingen tæt og evaluerer i løbet af foråret. 
 
Kontingent 
Hold øje med din Holdsport. Der kommer opkrævning af kontingent den 18. januar med beta-
lingsfrist 1. Februar. Gør livet lettere for bestyrelsen og registrer dit betalingskort som beta-
ling. 
 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen planlægges til den 27. marts.  
Kirsten skriver ud til bestyrelsesmedlemmerne med frister og opgaver. 
 
Julefrokost 
Gert bestiller det sædvanlige lokale – forventeligt den 30. november. Nærmere information 
følger. 
 
10-års-jubilæum 
PACT fylder 10 år den 1. december i år. Bestyrelsen overvejer, hvordan jubilæet skal fejres. 
 
Folder om PACT 
Den gamle folder om PACT er mere end forældet. Signe og Michala skriver et udkast til en ny. 
Kirsten sender den gamle folder og de informationer, som bestyrelsen giver, når de orienterer 
nye om PACT. 
Formatet bliver A5. 



 
Økonomi 
Gert laver udkast til regnskab for 2018 og budget for 2019, så det bliver klar til godkendelse 
på generalforsamlingen. 
Der er ingen alarmer. 
 
Eventuelt 
Der er informationsmøde om MTB-tur til Marokko den 27. Januar 
 
Næste bestyrelsesmøde den 20. Februar. Michala indkalder. 
 
 


