
Beretning for aug. 20 – aug. 21 

Corona: 

Corona har jo sat sit tydelige a:ryk på det sidste år. Det har bevirket at 
flere af de ugentlige akBviteter har været aDrudt nogle gange. Der har 
været lukket for træning i Ryesgade 27 hele året, men vi har ha: træning i 
CKS med diverse restrikBoner – men nu lysner det – forhåbentlig uden 
aDrydelse i det kommende vinterhalvår. 

Vi kan fra starten af september formentlig rykke ind i Ryesgade igen, det 
meldes ud i et nyhedsbrev, når vi har overblik over hvilke akBviteter, der 
vil være hvor. 

AkBviteter 

Floorball: er i gang igen hver lørdag formiddag i Valbyhallen. Det er Klaus, 
der er tovholder på deOe. 

Yoga: Har været i gang de sidste mange måneder, i perioder kun 
udendørs, men kan nu være både ude og inde, indBl det bliver for koldt. 
Instruktører er Morten og Malene. 

Styrketræning: Har kørt de sidste mange måneder, dog kun som 
cirkeltræning og i perioder kun udendørs. Instruktører er en gruppe 
fysioterapeutstuderende. 

Spinning: Har ikke været mulig det sidste 1½ år. Det kan forhåbentlig 
genoptages i Ryesgade meget snart. VI regner med at Anders fortsæOer 
som instruktør. 

Landevejscykling: Sidste vinter/forår var der flere ture på MTB og lign. og 
hen over forår og sommer har der været flere ture på racercykel, 



arrangeret af forskellige medlemmer. Tilslutningen har været på 5-10 
personer pr gang. 

Dans, gang og løb: Har ikke været et Blbud det sidste 1½ år, da der ikke 
har været interesse for det, det kan formentlig genoptages, hvis der er 
e:erspørgsel (og vi kan finde tovholdere) 

KonBngent-fri periode: Bestyrelsen valgte igen i deOe forår, ikke at 
opkræve konBngent for e:eråret 2021, da vi pga de begrænsede 
akBviteter ikke har brugt særlig mange penge.  

Fondsmidler: Et medlem har søgt fondsmidler Bl PACT. Vi har modtaget 
30.000 kr., som er søgt Bl at bruge på Blskud Bl akBvitetsugerne på La 
Santa og Mallorca. Bestyrelsen har valgt at kunne give Blskud Bl 
medlemmer, der har økonomiske udfordringer Bl at komme med på La 
Santa. En del midler overvejer vi at bruge på at betale (en del) af guide-
fee-udgi:erne på Mallorcaturen, så det kommer alle selvbetalere Bl gode. 

Bestyrelsesarbejde: Det sidste år har alle møder, på nær i juni 21, været 
onlinemøder. Det er forhåbentlig slut med det, da det – som de fleste af 
jer sikkert ved – gør arbejdet mere besværligt. Jeg glæder mig Bl at vi kan 
tage fat på at øge akBvitetsniveauet på de ugentlige træninger og også få 
arrangeret akBvitetsdage med forskellig indhold. Vi vil meget gerne have 
input fra medlemmerne – og også gerne folk Bl at være med Bl at 
arrangere akBviteter. 

Ironman-indtjekning: PACT har lige været med ved indtjekning Bl Ironman 
Kbh, det får vi et pænt beløb for (25.000 kr., så vidt jeg husker). Det var 



rigBg svært at få folk nok Bl opgaven, det er jo ærgerligt, da pengene går i 
foreningens kasse og ikke er øremærket Bl særlige akBviteter. 

Kommende akBviteter: 

Over the top: Velgørenhedsløb på lørdag i Helsingør i Marienlyst 
slotspark. Kom og vær med, løb eller gå eller vær prakBsk gris. 

PACT i provinsen: Vi håber der bliver arrangeret akBvitetsdag et sted i 
provinsen i løbet af det kommende år. Vi har et par medlemmer, der 
arbejder på noget. 

I Århus bliver der arbejdet på at opreOe en søsterforening, ”PACT i Århus” 

Julefrokost: Er planlagt Bl fredag d. 26. nov. På Østerbro, nær Svanemøllen 
st. Folk Bl udvalg e:erlyses. 

PACT klubtøj: Kan prøves e:er generalforsamlingen. Bestyrelsen overvejer 
at købe lidt ekstra i forskellige størrelse, så nye medlemmer kan købe hen 
af vejen.


