
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Bestyrelsesmøde 

Referat 

Onsdag d.11. januar kl. 18.00  

I UCSF’s lokaler Ryesgade 27 

Deltagere: Ella, Flemming, Bolette, Hanne, Povl, Signe og Birgitte 

Afbud: Anja 

Referent: Birgitte 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Økonomi 

a. Status 

Flemming gennemgik saldobalance pr. 31/10. Der viser et overskud på ca. 132.000. 

b. Antal medlemmer 

Pr. 11. januar:  87 husstandsmedlemmer og 210 personlige medlemskaber 

Signe indberetter til DGI. 

3. Status på aktiviteter 

a. Cirkeltræning 

Det går fint – der er mange tilmeldte. 

Der er eksempler, hvor hold bliver aflyst, fordi der er ikke er trænere. 

Mange bliver færdige med uddannelse til sommer, så der er gang i at få rekrutteret nye 

trænere. 

Det har været forsøgt, at få halvtag sat op igen, men det har indtil videre ikke været muligt. Det 

har været midlertidigt for at kunne gennemføre træning under coronanedlukning. 

b. Yoga 

Der er få tilmeldte og træneren på fredagsholdet vil gerne stoppe. 



Vi foreslår at flytte til mandag, hvis der er flere, der er interesserede denne dag. Signe taler 

med Malene. 

c. Spinning 

Holdet er meget populært. Vi ser an, om der er behov for at oprette et hold mere. 

d. Cykling 

Intet at bemærke. 

e. Floorball 

Kører stabilt. 

f. Dans  

Der er 5-7 tilmeldte hver gang. 

4. Aktiviteter 2023 

a. Foredrag? Emner? 

Vi holder øje med forslag – gerne i forhold til at styrke motivation til træning.  

b. Aktivitetsdage? Hvilke aktiviteter vil vi prøve af? 

Paddleboard til sommer. Ella og Poul spørger Michala. 

Hvordan passer du din cykel med Søren. Ella og Poul taler med Søren fra Haslev. 

Ella vender tilbage vedr. evt. tilmelding til f.eks. Skjoldnæsholm løbet (180/80/40). 

c. Nedsættelse af udvalg – skal vi efterlyse medlemmer til at være med i planlægningen? 

Iab. 

5. Mallorca 2023 

Det blev besluttet at Pact betaler for leje af cykler for selvbetalere. 149 euro pr. person for ca. 25 

deltagere. 

6. Generalforsamling:  

a. Dato 

16. maj kl. 18.30  

b. Hvem genopstiller? 

Flemming vil gerne overdrage kasserer posten. Birgitte overvejer. 

Øvrige genopstiller. 

7. Næste møde 

Onsdag d 22. marts kl. 18.15. 

8. Evt. 

Pact folder – Birgitte reviewer. 

Hvem er mailbestyrer?  

Flemming tager sig af økonomi. Signe tager indmeldinger og udmeldinger. 

Ella står for resten og sender videre. 

 


