Generalforsamling i PACT
Tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 19.00
i UCSF’s lokaler, Ryesgade 27, baghuset
Dagsorden:
1)

Valg af dirigent og referent
Per Jensen blev valgt som dirigent og Anja Østergaard som referent.
Indkaldelse til generalforsamlingen er indkaldt retmæssigt 4 uger før. Dagsorden med
regnskab skulle være udsendt 1 uge før generalforsamlingen, hvilket ikke er sket,
dermed er generalforsamlingen ikke lovligt indkaldt. De fremmødte til
generalforsamlingen godkendte enstemmigt indkaldelsen, så generalforsamlingen kunne
gennemføres. Bestyrelsen har kun modtaget den ene af to kandidaturer til
kassereposten skriftligt. Generalforsamlingen godkender enstemmigt begge kandidater
til kassererposten.

2)

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Beretningen er fra august til dd.
Træning er foregået både i Krop og Kræft og Center for kræft og sundhed (CKS). PACT har
faste ugentlige aktiviteter; dans, cirkeltræning, yoga, spinning og floor ball. God
tilmelding til alle.
Udendørs cirkeltræning hele året starter op udenfor ved CKS. Nyt ”Unge hold” starter 25.
maj. Landvejscyklingen startes op nu - både hverdagsaftener og weekend. Alle
medlemmer er velkomne til at oprette en event på Facebook og selv være tovholder.
Der har ikke være opkrævet kontingent i juli mdr. i 2021 pga Corona. ”Over the top” løbe
event gav et overskud på +20.000 DKK. Indregistreringen til Ironman er en årlig event,
som fortsætter – det gav ca. 20.000 DKK. Rikke søgte fondsmidler til La Santa Mod nye
ressourcer og Mallorca turen, hvilket var ca. 30.000. Der har været én ansøgning til legat
til La Santa tur, som blev godkendt.
Gert, kasserer gik desværre bort oktober 2021. Der blev derfor afholdt Ekstraordinær
generalforsamling i december for at vælge en ny kasserer. Michala blev valgt og har
arbejdet hårdt på at udarbejde regnskabet.
Mallorca turen var udskudt til starten af oktober i 2021, og turen i år er netop blevet
afholdt.
I april havde PACT arrangeret et foredrag med en personlig træner, som gav øvelser man
selv kan lave hjemme og talte om hvordan man holder motivationen i træningen.
Der er stadig mulighed for at købe klub cykeltøj – klubben har købt en lille lager.

Spørgsmål til beretningen:
Hvor mange medlemmer er der i PACT? Der er lige under 300 medlemmer. Det svinger
mellem 250-300.
Er der hold ude i landet? Nej.
Er der et aktivitetsudvalg? Nej, men bestyrelsen vil meget gerne have andre involveret
og modtager meget gerne forslag.
Beretningen er godkendt.
3)

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet er udarbejdet efter bankudskrifter pga. Gerts dødsfald.
Mikala fortæller, at Over the top pengene skal omposteres til indsamlingskonto
Regnskabet kan ikke godkendes, da balancen ikke stemmer. Regnskabet gennemgås i
den kommende tid af afgående kasserer og medlem, der er revisor mhp at udarbejde et
korrekt regnskab.
Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at godkende regnskabet.
Det bliver formentlig i august 22

4)

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Budgettet kan ikke godkendes, da det ikke foreligger på generalforsamlingen
Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at godkende budgettet.

5)

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag er, at vi fortsætter med et uændret kontingentbeløb. 300 kr. per
husstands medlemskab og 250 kr. per individuel medlemskab.
Det er godkendt.

6)

Behandling af indkomne forslag
Ingen indkommende forslag.

7)

Valg af formand (Ella Pedersen modtager genvalg)
Ella Pedersen er genvalgt

8)

Valg af næstformand
Signe Amidsen er genvalgt

9)

Valg af kasserer (NY SKAL VÆLGES)
Flemming Astrup er valgt

10)

Valg af sekretær
Anja Østergaard er genvalgt

11)

Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer

Povl Povlsen er genvalgt
Birgitte Ejsing er valgt
12)

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Hanne Dupont er valgt
Bolette Moldenhawer er valgt

13)

Valg af revisor og revisorsuppleant
Michala Daimer er valgt som revisor
Ingen revisor suppleant

14)

Eventuelt
Der mangler en Ironman 2022 tovholder for at aflaste Morten Quist – Anja Østergaard vil
gerne hjælpe og tager kontakt til Morten i maj for at ko-ordinrere inden arrangementet
den 17.-21. august 2022.
Aktivitetsweekenden 25.-26. juni
Der afholdes aktivitetsweekend hos Susanne og Michael Hjuler på Fyn. Tilmelding kan
ske via Facebook eller som en mail til bestyrelsen.
Skituren
Bustur – ankommer tirsdag morgen og hjem lørdag eftermiddag. Hjemmesiden
opdateres.
Alternativ transport kan arrangeres, hvis man ikke ønsker at køre i bus. Turen vil tage 1416 timer.
Alle niveauer er velkommen.
Morten til gerne starte et forberedelses skihold inden turen
Der blev stillet et forslag om at PACT bidrager med et tilskud tilsvarende det som gives til
Mallorcaturen på DKK 500. Det er under overvejelse fra Bestyrelsen.
Træning
Signe Amidsen står for kommunikationen for alle vores trænere.
Spinning holder sommerferie i juli-august

