
Referat af PACT’s generalforsamling den 29. april 2019 

 

PACT holdt ordinær generalforsamling den 29. april 2019. Generalforsamlingen varede i halvanden time. Ne-
denfor følger et beslutningsreferat.  

Henrik Sidenius bød velkommen 

Erik Schrøder valgt som Dirigent. Michala Høg Daimar valgt som referent. 

Erik indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter foreslog han en æn-
dring i rækkefølgen af dagsordenspunkterne, som generalforsamlingen godkendte. 

Til stede var: Erik, Sven, Gert, Rikke, Kirsten, Lisbeth, Claus, Birne, Ella, Helene, Povl, Bent, Keld, Signe, Kolle, 
Lone, Bodil, Henrik og Michala 

Dagsorden 

1. Bestyrelsens beretning. 
Henrik orienterede om de største opgaver i bestyrelsen i 2018, herunder: 
• Indførelse af GDPR 
• Indførelse af Holdsport 
• De forskellige aktiviteter, som PACT udbyder 
• Indførelse af deltagergebyr 
• Se også vedlagte beretning fra formanden). 

Samtidig takkede formanden foreningens instruktører, samt Kim, der varetager foreningens web. 

Der var bl.a. spørgsmål til, hvorfor hele bestyrelsen valgte at gå af samtidig. Svarene gik på, at der var for-
skellige hensyn af personlige og arbejdsmæssige årsager for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 

 

2. Regnskabet for 2018 
Gert, kasserer, gennemgik regnskabet for 2018. Det fremgår bl.a. af regnskabet, at 90 pct. af udgifterne går 
til betaling af instruktører. 
Der blev spurgt, om Mallorca turen påvirker foreningens regnskab. Gert udtalte, at Mallorcaturen IKKE påvir-
ker PACT’s regnskab i år, og heller ikke har påvirket regnskabet negativt de tidligere år. Af historiske grunde 
går både indtægter og udgifter via PACT. Men reelt hviler det helt i sig selv. Generalforsamlingen opfordrede 
en kommende bestyrelse til at se på, om denne konstruktion med Mallorca i regnskabet fortsat er god. 

Herefter godkendte generalforsamlingen årsregnskabet enstemmigt. 

 

3. Forslag 
Bestyrelsen foreslog et udkast til ændring af vedtægterne, således at bestyrelsen fremover konstituerer sig 
selv. (Men undtagelse af formanden, der fortsat vælges på generalforsamlingen). 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 



Vedtagelsen betød, at der på generalforsamlingen ikke var direkte valg af en kasserer.  Den nye bestyrelse 
skal derfor på deres første bestyrelsesmøde, selv konstituere hvem der overtager den formelle rolle, som 
kasserer af PACT. 

 

4. Valg af formand 
Ny formand for PACT er Signe Amdisen.  
Signe var også medlem af den tidligere bestyrelse. 

 

5. Valg af bestyrelse 

Nye bestyrelsesmedlemmer: 

Ella Pedersen 

Marianne Kolle (i daglig tale alene: ”Kolle”) 

Marianne Toftelund Hansen 

 

6. Valg af suppleant 
Malene Thorup 
 
7. Valg af revisor 
Gert Schultz 
 
8. Forslag til budget 2019 
Bestyrelsen fremlagde et forslag til budget. 
 
Der var herefter en debat om fordele og ulemper vedrørende indførelse af klippekort. Der kunne i stedet for 
stå: Der var herefter en debat om fordele og ulemper vedrørende indførelse af deltagergebyr. Det blev alle-
rede vedtaget på sidste generalforsamling i 2018, at bestyrelsen kan vælge at opkræve et deltagergebyr. 
 
Bestyrelsens forslag til budget blev vedtaget med 17 stemmer for og 2 i mod. 
 
Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at se på, om det er muligt at finde alternative indtægtsmu-
ligheder – eventuelt fonde. 
 
9. Eventuelt  
Medlemmerne takkede bestyrelsen for deres indsats. 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 

København den 30. april 2019. 


