
Referat fra PACT bestyrelsesmøde d. 16.09.2019  

I mødet deltog: Signe, Ella, Gert, Marianne og Kolle.  

1. Bestyrelsens roller og opgaver i fremtiden.  
Vi har fordelt roller og opgaver på følgende vis:  

Formand Signe:  
Udover at være overordnet ansvarlig for foreningens drift og virke har formanden til 
opgave at besvare e-mails, aflyse hold ved sygdom, finde nye instruktører, oprette/
udmelde medlemmer, både i PACT og Holdsport samt udarbejde og prioritere dagsorden 
til møder, Sidstnævnte i samarbejde med næstformanden.  

Næstformand Ella:  
Være orienteret om formandens og foreningens drift og virke og udarbejde dagsorden i 
samarbejde med formanden. 

Kassereren Gert:  
Regnskab, betale regninger, medlemsadministration, føre særskilt regnskab for og 
kontrollere instruktørvederlag, årsregnskab og næste års budget, og kontaktperson til 
Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

Online administrator Kolle:  
Ansvarlig for SoMe kommunikation, Facebook-grupper og visual kommunikation i form af 
pjecer og opslag. Oprette hold på Holdsport.  
Lægge nyheder på og opdatere hjemmesiden. Lave grafisk arbejde og nyhedsbreve.  

Sekretær Marianne:  
Skriver referater og sender disse til bestyrelsen på amil. Gennemlæser og kommenterer 
diverse skriftligt materiale. Kontaktperson for PACT i provinsen.  

2. Økonomi 
Økonomien ser fornuftig ud og medlemstallet er stabilt.  

3. Jubilæum.  
Marianne og Ella går i gang med at planlægge PACTs 10 års jubilæum. Der er kommet 
forslag til forskellige jubilæumsaktiviteter som tages med i planlægningen. Jubilæet 
fejret med en reception d. 23.11 og en aktivitetsweekend i det nye år.  

4. Flyer.  
Kolle har udarbejdet en ny flyer med information om PACT. Der er deadline for 
kommentarer d. 30.09. Kommentarer sendes til Kolle. Herefter sørger Signe for at den 
bliver trykt hos Vester kopi.  

5. Principper for aflønning af instruktører.  
Udsættes til næste møde.  

6. Mobilepay til sponsorstøtte.  
Bestyrelsen beslutter at blive klogere på muligheder for sponsorstøtte og indsamlinger via 
mobilepay. DGI har en konsulent der kan rådgive om dette. Kolle kontakter konsulenten 
med henblik på deltagelse på et bestyrelsesmøde.  

7. Aktivitetsweekend til foråret.  
Drøftes i forbindelse med planlægningen af jubilæet og tages op på næste 
bestyrelsesmøde.  



8. Radio Godefroot.  
Radio Godefroot har udvist interesse for vores aktiviteter og vil vende tilbage i næste 
sæson.  

9. Workshop om La Santa.  
Vi drøfter PACTS tilknytning til hhv La santa og Mallorca. Bestyrelsen beslutter at drøfte 
dette yderligere på et kommende møde.  

10.Hvordan får vi PACT udbredt i hele landet?  
Bestyrelsen beslutter at oprette en FB-gruppe til medlemmer i provinsen. I første omgang 
inviteres gruppen MNR men alle medlemmer i PACT er velkomne i gruppen. Marianne 
Hansen er provinsansvarlig.  

11.Eventuelt 
Nyt klubtøj. Ella går videre med sagen.  
Lektie til næste møde, læs kontraktforslag til instruktører. Er sendt ud af Gert. 
Vi holder fast i afvikling af PACT julefrokost d. 30.11 i lokalerne ved Svanemøllen. Gert er 
tovholder på arrangementet.   

Punkter til kommende møder: 
- Kontrakt til instruktører  
- Afløsning af instruktører 
- Mobile Pay – Skal PACT fortsætte med dette efter gebyr og hvad er sponser 

mulighederne  
- Aktivitetsweekend/jubilæum  
- Status på tøj  


