
 

Generalforsamling i PACT 
Tirsdag d. 24. august kl. 18.30 

I Center for Kræ@ og Sundhed, Nørre Alle 45 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
Per vælges som dirigent, Signe som referent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Den skulle 
ifølge vedtægterne have været aIoldt inden udgangen af maj men udskudt grundet Covid 19 
hvilket skete e@er råd fra DGI. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Ella fremlægger bestyrelsens beretning. Se vedhæ@et. 
Opfølgende spørgsmål og kommentarer:  
- Lars Peter spørg om ”PACT i provinsen” er en forening for sig selv eller en del af PACT. Pact i 

provinsen er en del af PACT, indWl videre. Ella fortæller at PACT er blevet kontaktet af en person 
fra Århus, da de ønsker at starte noget lignende. 

- Derudover bliver der bedt om, at der bliver giver bedre og Wdligere informaWon om 
arrangementer som fx cykelløbet i CharloZenlund og Ironman, som kan have medlemmers 
interesse.  

- Til sidste gennemgås Mallorca-turen så alle ved hvad denne består af.  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år =l godkendelse 
Gert fremlægger regnskabet som var revideret og godkendt af PACT’s revisor Michala Høg Daimar 
og udsendt sammen med dagsordenen ugen før generalforsamlingen. 
Regnskabet for 2020 balancerer med et overskud på 8.668 kr.  
Det er godt 44.000 kr. mindre end i 2019 og skyldes først og fremmest, at indtægterne er reduceret  
betydeligt mere end udgi@erne er faldet. Indtægterne er knap 75.000 kr. mindre end i 2019 da der 
ikke blev opkrævet konWngent for e@eråret 2020 og prisen på klippekort blev sat ned fra 150 kr. Wl 
100 kr. Udgi@erne blev knap 31.000 kr. lavere end foregående år, primært pga. aflyste træninger og 
dermed færre omkostninger Wl instruktører. 

Godt 80% af PACT’s indtægter i 2019 var konWngentbetaling og knap 20% kom fra salg af klippekort. 
Overordnet set er godt halvdelen af indtægterne (52%) gået Wl betaling af instruktører. 
Med udgangen af 2020 stod der 110.517 kr. på PACT’s bankkonto + 470 kr. på PACT’s 
indsamlingskonto og der var 221 betalende medlemmer og 47 medfølgende. 



Regnskabet godkendes. 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budge@orslag for det kommende år =l godkendelse 
Forslaget Wl budget for 2021 er opsWllet konservaWvt og så balanceret, som det har været muligt. 
Det er baseret på et uændret antal medlemmer og at der ikke betales konWngent for 2. halvdel af 
2021 samt at prisen på klippekort holdes på 100 kr. pr. stk. 
I 2021 har indtægterne fra salg af klippekort indWl nu været ca. 3.600 kr. og 6.000 kr. er en direkte 
forlængelse af de første 7 måneder Wl at dække hele 2020. 
I juni 2021 modtog PACT en gave/donaWon på 30.000 kr. fra Lund-Bugge Fonden og deZe beløb er 
inkluderet i budgeZet. (DonaWonen er søgt Wl træningsrejser Wl Mallorca og Mod Nye Ressourcer på 
La Santa) 
Udgi@er Wl instruktører er baseret på et sWgende akWvitetsniveau i den sidste del af 2021. 
Der er et stort ønske og planer om at aIolde en event/akWvitetsdag (weekend) i e@eråret 2021 
”Diverse” dækker bl.a. over Wlskud Wl julefrokost og julegaver Wl vore instruktører.   

Budgekorslaget for 2021 godkendes. 

5. FastsæCelse af kon=ngent 
Bestyrelsen foreslår at konWngentet fastholdes og deZe vedtages af generalforsamlingen.  

6. Behandling af indkomne forslag 
Der er ingen indkommende forslag.  

7. Valg af formand, Ella Pedersen modtager genvalg 
Ella genvælges 

8. Valg af næs@ormand, Signe Amdisen modtager genvalg 
Signe genvælges 

9. Valg af kasserer, Gert Schultz modtager genvalg 
Gert genvælges 

10. Valg af sekretær, 1 medlem ”e@erlyses” 
Anja Østergaard vælges som sekretær 

11. Valg af yderligere to bestyrelsesmedlemmer, BirgiZe modtager genvalg, 1 medlem ”e@erlyses” 
BirgiZe genvælges 
Povl vælges som bestyrelsesmedlem  

12. Valg af 2 suppleanter =l bestyrelsen, Povl Harboe modtager genvalg, Kolle sWller op 
Kolle vælges som suppleant 
Ingen andre ønsker at sWlle op som suppleant  

13. Valg af revisor og revisorsuppleant, Michala Daimar modtager genvalg som revisor, 
revisorsuppleant ”e@erlyses” 
Michala genvælges 
Ingen ønsker at sWlle op som revisorsuppleant  

14. Eventuelt 
Bestyrelsen ønsker input fra medlemmerne Wl akWviteter. Hvad ønsker PACT’s medlemmer både i 
forhold Wl daglige træning, akWvitetsdage og andre Wlbud. Disse input, samt Wlbud om hjælp kan 
sendes Wl PACT’s mail: packorening@gmail.com.  

Gert supplerer med at man sagtens kan få Wlskud Wl akWvitetsdage, da økonomien i PACT er god.  



Deltagerne på generalforsamlingen kommer med forskellige ønsker Wl akWviteter:  
Ugentlige akWviteter: 
- FysioFlow 
Ideer Wl akWvitetsdage:  
- Ridning 
- Stand-up paddel  
- Kitesurfing  
- Kajak 
- Mountainbike  
- Foredrag med forskellige emner (vi har Wdligere ha@ et foredrag om 30-20-10)  

Derudover nævner Lars Peter, at PACT skal være opmærksom på samarbejdet med Center for Kræ@ 
og Sundhed (CKS) i forhold Wl nye medlemmer. Det er vigWgt at have et godt samarbejde, så PACT 
fortsat får nye medlemmer fra CKS.  


