PACT Generalforsamling
Onsdag den 14. marts 2018 kl. 18:30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Erik Schrøder
Referent: Rikke Sonne
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Se vedhæftede fil. Beretningen er godkendt.
Spørgsmål:
1.Der blev ikke nævnt tak til LFR. Kirsten svarer er de hører under ”ingen nævnt
ingen glemt.”
2.Det virker som om hele bestyrelsen går af samtidig? Dette er ikke
hensigtsmæssigt. Kirsten svarer at ifølge vedtægterne er alle på valg hvert år.
Dorte Løhrer takker bestyrelsen for deres arbejde
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Gert Schultz fremlægger regnskab.
Der er spørgsmål til regnskabet som besvares.
Der diskuteres bl.a. om der er en sammenhæng mellem medlemmernes aktivitet og
de øgede udgifter til instruktører. Udgifterne er ikke proportionalt med medlemstallet.
Regnskabet godkendes.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Gert Schultz fremlægger forslaget.
5. Fastsættelse af kontingent

Pkt. 5 og 6 behandles samtidig, da det hænger sammen.
Der er tilkendegivelser fra medlemmerne på både at øge kontingentet med op til 300
kr. halvårligt, da man finder kontingentet medet billigt, og at det kun skal øges med
50 kr. for at undgå at nogen melder sig ud.
Bestyrelsens forslag til kontingent fastsættes
6. Behandling af indkomne forslag
•

Forslag til ændring af vedtægterne

Vedtægtsændringerne godkendes.
Ændringsforslag i tillæg til vedtægterne sidste punkt: Såfremt der efter afstemningen
om de på forhånd fremsatte kandidater mangler besættelse af poster til bestyrelsen kan
generalforsamlingen besætte de manglende poster
Ændringsforslaget godkendes.
Punkterne 4 – 6 skabte en både livlig og konstruktiv debat, hvor rigtig mange medlemmer
bidrog med synspunkter, både for og imod de forskellige forslag. Debatten varede i 1½ time,
og derfor var det for omfattende at referere fra.
7. Valg af formand: Henrik Sidenius
8. Valg af næstformand: Kirsten E. Jensen
9. Valg af kasserer: Gert Schultz
10. Valg af sekretær: Michala Daimar
11. Eventuelt valg af yderligere to bestyrelsesmedlemmer: Lone Christensen, Klaus De
Leon Heinecke
12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Rikke Sonne, Signe Amdisen
13. Valg af revisor og revisor suppleant: Iben Overgaard og Birgit Rask
14. Eventuelt
•

Spørgsmål fra Svend Trust: Hvor er bestyrelsen konkret i forhold til samarbejde
med La Flamme Rouge omkring at samle penge ind ti turen til Mallorca i 2019?
Svend er bekymret for at der ikke er penge til Mallorca 2019. Bestyrelsen vil
gerne samarbejde med LFR om en evt. indsamling af penge. Bestyrelsen har
henvendt sig til Ralf Ritter hos LFR, men han er ikke vendt tilbage.

•

Forslag om at lave en filmaften efter Mallorca, så andre medlemmer kan se hvad
der foregår.

•

Er der nyt om musik til Styrketræning og Spinning? Morten Quist arbejder på en
løsning, så der igen er adgang til ghettoblasteren.

Til stede: Marianne Kolle, Birgit Rask, Poul Hansen, Lisbeth Anker, Mette Faber, Keld
Olesen, Hans Henrik Jørgensen, Signe Amdisen, Michala Høg Daimar, Kim W. Kahler, John
Froberg, Birgit Lange, Paul Samsøe, Dorte Løhrer, Lisbeth Hedegaard, Svend Trust, Rikke
Sonne, Gert Schultz, Kirsten E. Jensen, Erik Schrøder, Susanne B. Hjuler, Henrik Sidenius

