Referat fra bestyrelsesmøde i PACT. 28.10.19
1.Økonomi
Økonomien er gennemgået pr. 28.10.19. PACT har en god økonomi og et stabilt medlemskab.
Der udbetales kun penge til dækning af udgifter hvis der foreligger en faktura som dokumentation for udgiften.
2. Kontrakt for instruktørerne
Kontraktudkastet gennemgås. Gert noterer kommentarer, retter til og sender den reviderede kontrakt til
gennemlæsning i bestyrelsen. Herefter tages kontrakten i brug hurtigst muligt. Alle instruktører kontaktes vedr. nye
kontrakter.
3. Aflønning af instruktørerne.
Vi bruger forskellige former for aflønning af instruktører. Som udgangspunkt aflønner vi efter aftale om skattefri
godtgørelse. I særlige tilfælde aflønnes efter faktura, dvs. skattepligtigt.
4. Status på deltagere på de forskellige hold.
Status på gå-holdet: periodisk pause.
Status på cirkeltræning: fyldt om tirsdagen.
Status på yoga; vi kan være flere. Ella skriver noget i diverse grupper på FB.
Status på floorball: Signe tager kontakt til Klaus.
Vi beslutter:
At have ”status på deltagerantallet på holdene” som fast punkt på dagsordenen ved alle møder fremover. Kolle
henter tal fra holdsport til møderne.
5. MobilePay.
Kolle har kontaktet Mobile Pay med henblik på at undersøge om det er muligt at bruge MobilePay til indsamling af
sponsorstøtte, i stedet for at lave støttemedlemskaber.
Vi beslutter:
Vi bruger MobilePay til betaling af klippekort hvilket koster et månedligt gebyr 49 kr. inkl transaktionsgebyr 0.75 kr.
pr. betaling. Gert ansøger om tilladelse til indsamling så der også kan indbetales beløb til sponsorstøtte. Vigtigt: der
skal skrives STØT når der bliver indbetalt sponsormidler. Gert ansøger om tilladelse til indsamling. Vi evaluerer
dette på første møde efter sommerferien.
6. Jubilæum
Kolle genudsender invitationen til jubilæet. Signe tager en invitation med til Nørre Alle. METH kan levere en menu
til 90 kr. person. Vi forventer 40 personer. Boblevand, chips og saltstænger indkøbes derudover. Der vil være
forskellige indslag om PACT før og nu, max. 5 min. Marianne og Ella står for invitationer og indkøb m.m.
Bestyrelsen mødes kl.11.00 i Ryesgade og dækker op. Vi opjusterer budgettet.
7. julefrokost
Gert er tovholder for julefrokosten og sender en overordnet invitation ud. Vi efterlyser også deltagere til hjælp med
planlægningen. Økonomien for julefrokosten er 3000 kr. Resten dækkes via deltagerbetaling.
8. Ironman 2020
Bestyrelsen beslutter at PACT gerne vil stille med frivillige til Ironman 2020. Vi forventer bedre vilkår i form at mad,
drikke og pauser, og ubegrænsede numre til 4-18-4. Signe giver Morten besked om dette. Der skal findes tovholder
til at koordinere vagterne. Bestyrelsen planlægger ”kom-i-form til 4-18-4” aktiviteter i løbet af forår/sommer.
9. Aktivitetsweekend.
En aktivitetsweekend i januar er i støbeskeen. Det bliver et sted i det jyske således at PACTs jyske medlemmer
også kan være med.
10. Eventuelt
Til næste møde: ”Kom-i-form til 4-18-4”
Næste møde er d. 3.12.kl 18.30
Ref. Marianne

