
Bestyrelsesmøde i PACT den 25. august 2018 

 

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

Afbud fra Claus 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

2. Økonomi 

3. Status for hold 

4. Ironman 

5. Medlemssystem 

6. Næste møde 

 

1. Siden sidst: 

Det har været sommerferie, men der har været flere aktiviteter. Der er planlagt en kommende 

aktivitetsweekend for medlemmerne. Og der er afholdt Ironman, hvor flere medlemmer har deltaget – 

både som udøvere og frivillige. 

 

2. Økonomi: 

Økonomien kører som forventet. Vi har ca. samme status som på samme tidspunkt for et år siden. 

Det blev besluttet, at der ydes et mindre tilskud til den aktivitetsweekend, som er planlagt primo 

september. Øvrige omkostninger betales af deltagerne selv. 

 

3. Status for hold: 

Dans. Holdet kører videre. Og der er fundet en barselsvikar for Lone. Trine Mai tager over fra 3. september. 

Spinning – tirsdagsholdet. Desværre kan den planlagte instruktør alligevel ikke tage holdet. Alle må gerne 

tjekke i deres netværk, om de kender en instruktør, der kan undervise tirsdage fra 17-18. 

Styrketræning. Der er sat et nyt hold bestående af tre instruktører. Meldingen er, at det kører meget fint. 

Yoga. Der er træning hver fredag og hver anden onsdag. Det kører også fint. 

Spinning – torsdagsholdet. Det kører også fint. 



Landevejscykling. Der har været en god fordeling af kaptajner og ture efter ryttermødet i foråret. Nu skal 

der planlægges for efteråret. Rikke skriver rundt til dem, der tidligere har været kaptajner. 

Gå-hold. Starter op til oktober. 

 

4. Ironman 

Vi er meget stolte af, at foreningen kan mønstre tre Ironmans. Tillykke til dem. 

PACT har været frivillige hjælpere til Ironman gennem nogle år og har derved ”tjent” til deltagelse i både 

Ironman og 4-18-4. Dog var det i år stort set umuligt at finde PACT-medlemme til at bidrage til arbejdet. I år 

lykkedes det kun at få sat en vagtplan med hjælp fra visse medlemmers familier og venner. Derved har 

planlægningsarbejdet været alt for stort. 

Med den manglende opbakning fra medlemmerne har bestyrelsen besluttet, at PACT ikke længere vil byde 

ind med hjælp til Ironman. 

Dog overvejes det, om vi skal støtte andre arrangementer, der understøtter foreningens fællesskab.  

 

5. Medlemssystem 

Kim, Henrik og Gert har været primusmotor på indførelse af et medlemssystem for PACT, Holdsport. 

Det er et stort arbejde at få op at stå, men systemet forventes at være en stor hjælp i den daglige drift af 

foreningen. 

Alle medlemmer er nu lagt ind i systemet. 

Bestyrelsen besluttede at sætte systemet i gang den 2. september. 

Systemet er gratis for foreningen at anvende, men der er lille gebyr ved alle opkrævninger. Beløbet er 13 kr. 

pr halvår. 

Projektgruppen bag systemet udarbejder en velkomstmail. Endvidere stiller bestyrelsesmedlemmerne 

spredt op til at hjælpe dem i gang, som har problemer. 

Danseholdet er de første, der får besøg i næste uge. Der snakkes også om deltagergebyr der. 

 

6. Næste møde 

Næste møde afholdes den 17. oktober kl. 18 i Ryesgade. 

På dagsordenen er ind til videre: Siden sidst, økonomi og fundraising. 

 


