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Bestyrelsens beretning for 2017-2018 

 

Når vi i bestyrelsen kigger tilbage over de 10 måneder siden vores sidste generalforsamling, har vi 

været nødt til at have meget fokus på de udfordringer som er forbundet med PACTs udvikling som 

forening. Over de sidste 5 år er PACTs medlemstal vokset med næsten 150%. Rent praktisk kan det 

ses med det store pres på holdtræningen, hvor flere af holdene er tæt på maksimum kapacitet til 

trods for at vi sidste år øgede fra en til to gange styrke, spinning og yoga om ugen.  Det store 

medlemstal giver også mere administrativt arbejde. Og ikke mindst presser det os økonomisk da, 

selvom vi er baseret på frivilligheden, der er en omkostning forbundet med at øge det antal af 

træningshold om ugen, som bliver svært at dække med vores meget beskedne kontingenter. 

Derfor inviterede bestyrelsen sidste sommer en konsulent fra DGI til at hjælp os med at få overblik 

over disse udfordringer. En af de vigtigste ting som kom ud af mødet var et behov for at have mere 

fokus på frivilligheden i foreningen, og vi holdt endnu en workshop, støttet af DGI, hvor vi arbejdede 

med det. PACT er fuldstændig afhængig af frivillige kræfter. Vores bestyrelsesmedlemmer er 

frivillige, de fleste af vores instruktører er frivillige, og så har vi andre medlemmer som bidrager med 

en frivillig indsats til events, træning osv. 

Som afgående Formand vil jeg gerne hylde vores nuværende bestyrelse, og også de andre 

bestyrelser jeg har arbejdet med i mine 4 år som Formand. Meget af det arbejde som bestyrelsen 

laver er usynligt for de fleste medlemmer. Tja, jeg tror de fleste dårlig nok ved hvem bestyrelsen er! 

Men der er flere i bestyrelsen som bruger mange timer hver uge på de mange opgaver, som er 

nødvendige for at PACT kan fungere. Heldigvis har de alle sammen en drive og indre motivation som 

betyder at de har lyst til at bidrage, til trods for at de hverken får rigdom eller anerkendelse for det. 

Men jeg synes det er på sin plads at vi giver en kæmpe tak til Næstformand Henrik, Kasserer Gert, 

Sekretær Rikke, Medlemmerne Lone og Kim, og Suppleanterne Sophie og John. 

Vores instruktører gør også et kæmpe stykke arbejde og det gør mig virkelig glad når jeg snakker 

med medlemmerne og hører rigtig meget ros for de instruktører vi har! Så tusind tak også til Danse 

Lone, Yoga Malene, Spinning Anders, Henrik og Gert, og styrke Sophie, Julie og Astrid. Derudover er 

der Morten som er primus motor bagved både Mallorca turen og Ironman samarbejdet, og Julie som 

står for Mod Nye Ressourcer – og som begge to er uundværlige sparringspartnere for bestyrelsen.  

Derudover er der en lang liste af folk – ingen nævnt ingen glemt – som bidrager som 

instruktører/arrangører/tovholdere til events, som cykelkaptajner, som frivillig til Ironman osv. 

Tusind tak til jer alle. Og mens vi er i gang med at takke, vil vi også gerne tak UCSF og CSK for at vi får 

love til at bruge træningsfaciliteterne. 

Selvom det nok er meget forskelligt hvad motiverer alle vores frivillige til at give af deres fritid, så 

ved jeg at de har det til fælles, at de på egen krop kender de fordele der er ved at være fysisk aktiv – 

i fællesskab med andre – og bliver glade for at opleve at andre får samme mulighed. Og det må siges 

at der er stor belønning når man er medlem i PACT. Det er virkelig vidunderligt at opleve at så 

mange medlemmer deltage i de ugentlig træningshold, komme ud på cykelture, deltage i vores 

events og vores rejser – Mallorca og Mod Nye Ressourcer. Siden sidste har vi haft PACT deltagelse i 

cykelløbene Tøserunden, Cykelstafetten, Hærvejsløbet, Tour de Charlottenlund; i triatlon events 

Ironman og 4-18-4; og i løbene Copenhagen Half Marathon, Nytårsløbet og Marathon Test løbene.  
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Disse sidste er takket være et samarbejde med atletikklubben Sparta, som vi er meget taknemmelige 

for. 

Derudover har vi også holdt en række events, hvor vi får mulighed for at være sammen på tværs af 

vores normale trænings hold: der har været Stand Up Paddle, Banecykling, MTB, en sports weekend 

på Comwell i Rebild, foredrage om High Intensity Interval Training (HIIT) og om vandring på 

Caminoen og ikke mindst Julefrokosten! 

 Vi er rigtig glad for at det er endelig lykkedes for at få Floorball i gang som nye træningstilbud i 

PACT. Det har været en udfordring at finde egnede lokaler, men vi er meget glade for at have fået et 

samarbejde på plads med Copenhagen Floorball Klub. Vi ser Floorball som et godt supplement til de 

ellers mere individuelle aktiviteter vi har i PACT, og håber at mange medlemmer vil prøve det. 

Den medlemsundersøgelse vi lavede i januar var opmuntrende i og med at langt de fleste af vores 

medlemmer er meget tilfredse. Det gav også bestyrelsen godt input til deres arbejde i det 

kommende år. Her bliver fokus igen på at arbejde videre med de udfordringer vi har med at vi vokser 

så hurtigt. Der er akut behov på at få en mere robust økonomi. Det er svært når vi samtidig vil holde 

vores kontingenter på et niveau hvor alle kan være med, og hvor vi har et ønske om at alle har 

muligheden for at træne så meget som de har lyst. Der også et behov for at få en mere strømlinet 

administration, da vi nu har så mange medlemmer, at det er et kæmpe arbejde – f.eks. med at få 

opkrævet kontingenter osv. Så der kommer nok nogle ændringer i den næste periode og det håber vi 

at medlemmerne vil bakke op om. 

Hermed kan vi slutte bestyrelsens beretning, 

På bestyrelsens vegne, Kirsten Ejlskov Jensen, Formand  


