
 

Bestyrelsesmøde 29. juni 21 

Fysisk møde udenfor Ryesgade 27 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt af deltagende: Gert, Signe, Ella og BirgiCe.  

2. Økonomi v. Gert 

a. Status pr dags dato:  

Økonomien ser fortsat god ud, vi vælger derfor ikke at opkræve konHngent for 2. halvår 2021. 
Første del af 2021 var præget af corona-nedlukningen og derfor er der ikke blevet brugt penge i 
hele den periode.   

b. Vi har modtaget 30.000 kr. i fondsmidler. Beslutning om hvad de skal bruges Hl: 

Det besluCes at PACT vil give et Hlskud Hl medlemmer der ønsker at deltage i ”Mod Nye 
Ressourcer 2021”. Hvis man ønsker at modtage Hlskud, skal man sende en moHveret ansøgning 
Hl PACTs bestyrelse via mail (pacYorningen@gmail.com) senest 15/8. Tilskuddet vil være på op 
Hl 3000 kr. Man kan læse mere om ”Mod Nye Ressourcer 2021” via deCe link: Mod Nye 
Ressourcer (clublasanta.com) 

En del af fondsmidlerne sHler vi mod at bruge på Mallorcaugen i 2022 

3. Genåbning af akHviteter – Hvad er status?: 
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Alle igangværende akHviteter fortsæCer både i juli og august måned kun med enkelte aflysninger. 
Husk at tjekke Holdsport.  

a. Styrketræning 

b. Yoga 

c. Cykling 

d. Floorball 

e. Over the top d. 28. august 2021:  

Der er fortsat brug for hjælp Hl prakHske Hng på dagen, når Over the Top løber af stablen. Se 
PACTs Facebook gruppe for yderligere informaHon.  

4. Generalforsamling 24/8, - hvem forbereder hvad: 

Bestyrelsen fordeler de forskellige opgaver imellem sig.  

Dagsordenen lægges på hjemmesiden 4 uger før, seneste d. 26. juli. 

Indkommende forslag skal sendes Hl PACTs mail senest d. 9. august.  

D. 16. august sendes mail ud med den endelige dagsorden, regnskab og budget.  

Der vil være tøjprøvning Hl generalforsamlingen, samt mulighed for at købe en PACT T-shirt.  

5. Næste møde: 

Næste møde agales Hl d. 8. september 2021, dog med mulighed for ændring grundet nye 
medlemmer i bestyrelsen.  

6. Evt.: 

Dato for julefrokost fastsæCes Hl d, 26. november 2021. 

Ref./ Signe 


