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Bestyrelsens skriftlige beretning for 2018-2019

Når vi ser tilbage på det forgange år, så kom vores forudsigelser for år 2018/19 på mange måder til
at holde stik.
Vi lagde dengang op til at arbejde i retning af en mere strømlinet administration omkring bl.a
opkrævning af kontingenter, som vi kom i mål med, men også at arbejde for en mere robust
økonomi, som fortsat vil have fokus.
Derfor har særligt to tiltag fyldt meget i dels vores bestyrelsesarbejde, men også for alle vores
medlemmer. Indførelsen af Holdsport som medlemssystem, og indførelsen af deltagergebyr på alle
vores aktiviteter, som har en fast instruktør.

Holdsport
Ud af flere mulige leverandører blev Holdsport valgt ud fra, at vi fik et moderne medlemssystem,
som har både gode administrative muligheder, men også har en app. som gør det nemt for alle at
tilmelde sig vores faste ugentlige aktiviteter. Det giver os mulighed for at følge aktivitetsniveauet, og
løbende foretage tilpasninger.
Da vi ikke havde erfaring med et medlemssystem i forvejen, og vi tillige har en spinkel økonomi, var
det betydningsfuldt, at vi kunne starte Holdsport op, uden at vi som forening blev belastet med
hverken opstartsomkostninger eller løbende faste omkostninger.
Både inden valg af Holdsport som medlemssystem og ved overgangen til Holdsport, blev der derfor
af flere medlemmer af bestyrelsen og Kim K. lagt et stort arbejde i udvælge og sørge for at Holdsport
kom op og køre i forbindelse med opkrævningen af kontingent for 2. halvår 2018. Stor tak til
projektgruppen.
Vi syntes, at vi med valg af Holdsport har fået et system som på mange måder og i det store hele
opfylder vores behov i hverdagen og gør vores administration væsentlig nemmere, specielt for vores
kasserer.
Økonomi/Deltagergebyr
Som nævnt, så var et af vores mål for sæsonen 2018/2019, også at opnå en mere robust økonomi,
og derfor bad vi om og fik også godkendt to ændringer ved seneste generalforsamling. Dels, at
kontingentet blev hævet med kr. 50 pr. halvår pr medlemskab (Personligt- og
Husstandsmedlemskab), dels at vi fik mulighed for at indføre et deltagergebyr, hvis bestyrelsen fandt
det nødvendigt.
Som også nævnt ved seneste generalforsamling, så var vores hold på daværende tidspunkt presset
med mange deltagere primært pga af en del nye medlemmer som er meget aktive, og den tendens
er fortsat over sommeren og efteråret 2018.
Når vi går vores medlemstal efter i sømmene, viser det sig, at være rigtigt, at vi over de seneste år
har haft en relativ fornuftig tilgang af nye medlemmer, og at de er meget aktive på vores forskellige
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aktiviteter. Men, desværre er tendensen også, at vi mister et antal medlemmer, som svarer i antal til
dem, som melder sig ind.
Derfor, er vores kontingent ikke steget i samme takt, som vi har haft behov for i forhold til den
forøgelse af aktiviteter, som vi allerede havde iværksat ult17/primo 18, og forøgelsen med endnu to
hold i efteråret 2018.
Henover efteråret 2018 var der så stor interesse på flere af vores holdaktiviteter, at nogle hold
ligefrem havde en venteliste, og derfor valgte vi at indføre et deltagergebyr på deltagelse i de
holdaktiviteter, hvor vi har betalte instruktører.
Når vi valgte at indføre et deltagergebyr, så hænger det sammen med, at vi havde behov for at sikre
vores økonomi ikke kun for de kommende måneder (vi havde flere omkostninger til instruktører end
kontingentet dækkes), men også med en langtidsholdbar løsning, så vi ikke skulle ende i en situation,
hvor vi både skulle hæve kontingentet betydeligt, men også ville mangle friheden til løbende at
foretage justeringer af holdsammensætningen, så den løbende afspejler behovet for træning.
Da en opgørelse ult november 2018 viste at det alene er ca 35% af medlemmerne, som er aktive,
mente vi at det var den rigtige løsning, at vi nu har et basiskontingent, som alle betaler, og dem som
deltager i holdaktiviteter med betalte instruktører, bidrager ekstra i forhold til hvor meget de
benytter aktiviteterne.
Vi drøftede internt og er klar over, at der kunne være fundet andre modeller, som vi også gjorde os
overvejelser omkring.
Som I også kan se ud fra vores regnskaber de sidste 4 år, så har vi haft stigende omkostninger,
specielt til instruktører, men uden at vores medlemsbidrag helt er fuldt med, da antal betalende
medlemmer har været uændret, så vores frihed til at igangsætte nye holdaktiviteter i forhold til
behovet for træning, men også afholde event, har været begrænset.
Derfor håber vi, at vi med indførelsen af deltagergebyret bringer os i en situation med en bedre og
konsolideret økonomi, så vi i det kommende år har økonomi til at nye faste aktiviteter, såvel som
flere events, samt i år at kunne fejre, at PACT fylder 10 år.
Årets aktiviteter
Udover allerede nævnte aktiviteter omkring det administrative, er det også vigtigt at bemærke, at vi
som alle andre virksomheder og organisationer og fik vores GDPR politik på plads.
På den fysiske aktivitets side, har det været meget bekræftende at vores medlemmer har været
endnu mere aktive i år, og specielt vores nye medlemmer viste en stor interesse for specielt yoga og
Styrke-/Cirkeltræning i efteråret, som medførte at vi en overgang havde 3 ugentlige faste aktiviteter
for hver aktivitet.
Derudover har vi vores faste aktiviteter, som Dans, Gå-hold og spinning, samt Floorball.
Vores mangeårige danse instruktør Lone, gik i efteråret på barsel, og vi har desværre haft svært ved
at finde den rette instruktør, og derfor først her i foråret fået en fast instruktør for holdet, som i
mellemtiden er skrumpet lidt antalsmæssigt.
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Spinning har vi nu efter nytår etableret et ekstra spinninghold om tirsdagen, i lighed med hvad vi
havde sidste vinter.
Floorball, igangsatte vi sidste år i marts måned, og desværre har der ikke været den store interesse
blandt vores medlemmer, men vi håber, at vi med et fastere samarbejde med POL og et mandehold
på CKS, kan få skabt et fasttømret hold. Vi evaluerer med udgangen af maj måned, om der er basis
for der kan blive et egentlig hold.
Efter sommerferien har vi også forsøgt, at få en Gå-aktivitet i gang. Hensigten var fra starten, at et
Gå-hold, måske kunne tiltrække nogle af de mange af vores medlemmer, som ikke er aktive, og være
et hold, som måske også vil tiltrække nye medlemmer. Desværre har det ikke været muligt, at
tiltrække hverken deltagere fra gruppen af inaktive medlemmer, eller nogle af vores nye
medlemmer.

I lighed med andre år, har en del af vores medlemmer, været aktive på de årlige aktivitetsrejser, dels
Mallorca LFR 2018 dels Mod Nye Ressourcer på Lanzarote, som henholdsvis Morten og Julie er
primus motor på. Tak til Morten og Julie, for Jeres indsats.
Igen i år havde vi en aktivitetsweekend i september måned, denne gang på Midtsjælland, ligesom vi
også igen i 2018 havde ansvaret for udlevering af startnumre til Ironman Copenhagen, som vores
medlemmer deltog i. Da vi havde meget svært ved at få medlemmer til at stille op som hjælpere til
Ironman, har vi valgt ikke at forlænge samarbejdet i år.
Vores samarbejde med Atletikklubben Sparta, gav også flere af vores medlemmer mulighed for
deltagelse i Marathon Test-løb, Copenhagen Marathon samt Halv-Marathon og Nytårs-løbet.
PÅ cykelsiden, var der i 2018, omkring 20 selvbetalere, som drog til Mallorca sammen med de 14
som var sponseret af LA Flamme Rouge. Derudover havde vi deltagere med i Bornfondo, og flere af
vores medlemmer, var også i efteråret i Morokko på MTB-tur.
Derfor vil vi også takke de mange som har bidraget med hjælp til at afvikle aktiviteter, og på anden
vis sikre at PACT har en masse aktiviteter.
Først og fremmest vores fantastiske instruktører, Julie, Astrid, Rikke, Magnus, Lone, Malene,
Morten, Anders, Monica, Kolle, Tina og Klaus, Henriette, Nicole, og Christina. Og vores cykel guider,
frivillige til sportsweekend, Rikke, Michala, Kolle, Ulla, og Ella, Erik, Signe, Marianne. Morten og Julie,
som ambassadører og tovholdere, og Kim, som var med i vores Medlemssystem projekt og som også
er vores webredaktør.
Vi skal også takke USCF, CKS og Copenhagen Floorball Club, som stiller lokaler og faciliteter til
rådighed for mange at vores aktiviteter.
Sluttelig en stor tak til hele bestyrelsen for godt arbejde i det forgange år. Lone, Klaus, Michala,
Rikke, Signe, Gert, og Kirsten.
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Afsluttende bemærkninger
Det er trods vores udfordringer i løbet af året, med stor tilfredsstillelse, at vi nu kan se, at vi har
fastholdt andelen af betalende medlemmer på status quo trods indførelsen af deltagergebyr, og
vores faste holdaktiviteter er igen velbesøgte med mange aktive medlemmer.
Vi er derfor optimistiske i forhold til PACTs økonomi og vi ser derfor frem til et år, hvor vi har fokus
på, at fastholde en sund økonomi og et antal aktiviteter som løbende matcher antallet af aktive
medlemmer.
Samtidig står vi foran en fejring af 10-året for PACTs stiftelse i november/december 2019, og
forhåbentlig mange andre aktiviteter som vores medlemmer kan tage del i.

På bestyrelsen vegne.

