Bestyrelsesmøde i PACT den 3. december 2018

Deltagere: Kirsten, Claus, Henrik, Gert, Rikke og Michala
Afbud Lone og Signe
-----------

Drøftelse om PACT’s formål:
Bestyrelsen havde en indledende snak om formålet med PACT og medlemskab. Alle
aktiviteter i PACT er for kræftramte og deres nærmeste pårørende – og kun for dem.
Siden sidst:

Holdsport bliver stille og roligt rullet ud til alle hold. Det sker desværre ikke af sig selv. Nogle
af bestyrelsesmedlemmerne har brugt/bruger rigtig meget tid på det. Men det er på mange
måder en stor hjælp, som også giver bestyrelsen et bedre overblik over foreningens
aktiviteter. Det er godt at se, at så mange medlemmer har taget Holdsport til sig.
Den danseinstruktør, der skulle være barselsvikar for Lone, har sagt op. Der kommer derfor
en ny instruktør. Hun har en prøvetime mandag den 10. december.
Mallorca 2019: Der var møde om cykeltur til Mallorca den 3. december. Der var et fint
fremmøde og stor interesse. Selve turen er fra den 7. -14. maj. Turen er både for nye og
gamle.
Floorball: Spiller nu om lørdagen. Der er plads endnu. Tjek Holdsport
Der har været stor efterspørgsel efter cirkeltræning (”styrketræning”) om tirsdagen. Så som
et forsøg er der oprettet et ekstra hold i forlængelse af det eksisterende tirsdagshold. Det
giver også mulighed for folk, der arbejder lidt senere. Tilmeld dig via Holdsport.

Træningsaktiviteter og deltagergebyr:
Bestyrelsen have en snak om, hvordan vi kan sikre vores økonomi bedre, så vi kan
imødekomme den stigende efterspørgsel.
Senest har bestyrelsen som et forsøg iværksat et ekstra cirkeltræningshold om tirsdagen (se
ovenfor). Men der er også pres på yoga og cirkeltræning
Foreningen har faktisk medlemmer end for et halvt år siden, men de medlemmer vi har, er
væsentlig mere aktive, og deltager på flere hold. Indtægterne er derfor ikke steget i takt med
efterspørgslen.

Bestyrelsen vil gerne oprette flere hold. Det kræver imidlertid økonomi til instruktørerne.
Bestyrelsen besluttede derfor at indføre et deltagergebyr, som dans har praktiseret i mange
år. Fra januar skal deltagere til hold med instruktør derfor betale 20 kr. pr. træning.
I praksis vil instruktørerne sælge klippekort med 10 klip. Og så arbejder vi på et gratis 11.
klip. Derved skulle vi få økonomi til at oprette flere hold, så vi kan imødekomme den store
(og dejlige) aktivitet i foreningen.
Bemærk hold UDEN instruktør (floorball, gå-hold og cykel-hold) bruger ikke deltagergebyr.
Formanden laver et skriv til medlemmerne for at orientere om deltagergebyret.

Evt.

I 2019 kommer der en opdatering af træningsmulighederne på hold. Følg med på Holdsport
Herudover kommer der cykeltræning, når vejret tillader det. Hold øje med Holdsport 
Der holdes et lille planlægningsmøde for ”kaptajner” i det nye år. Nærmere info følger.
Og som ovenfor nævnt arbejder bestyrelsen også på at oprettet endnu et yogahold som
forsøg og om muligt også et ekstra spinninghold (sig til, hvis du kender en instruktør).

Næste møde:
Aftales via Doodle.
Der planlægges også ordinær generalforsamling til marts.

