
 

Tirsdag d. 18. maj 21 
Kl. 17.00 – ca. 18. 

Online på Messenger, Kolle ringer op  
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt af deltagende: Gert, Signe, Lasse, Kolle, Ella og BirgiHe. Både 
Povl og Marianne gjorde et kort visit.  

2. Økonomi v. Gert 
a. Status pr dags dato (bare helt kort) - Vi udbetaler igen løn Sl instruktørerne, og medlemmer 

køber klippekort. Vi har fået en ny indsamlings Slladelse, gældende Sl 1. Maj 2022. Ellers er 
økonomien meget sSlle i denne Sd.   

3. Genåbning af akSviteter – Hvad er status? 
a. Styrketræning – Det er endnu ikke muligt at træne indenfor på CKS. Vi får besked, når det er 

muligt. Holdene, både Srsdag og fredag, er godt besøgt, ca. 11 deltagere pr gang. 
Medlemmerne er glade for at træne udendørs. Der er kommet T-shirts Sl instruktørerne, Signe 
vil stå for udleveringen. 

b. Yoga - Signe kontakter Malene og Morten om opstart af udendørs yoga om onsdagen.  
c. Dans – Kolle laver forslag Sl sSllingsopslag Sl en Yolates-instruktør, med mulig start i september 

og en prøveperiode på et par måneder, mhp om der er Slslutning Sl akSviteten. Ella kontakter 
Morten Quist om Sdshorisont for adgang Sl Ryesgade.  

d. Cykling – Pga det kolde forår, har der kun været arrangeret få ture. 
e. Floorball - Ella har ha^ kontakt Sl Klaus. De er i gang igen.  
f. Over the top - Morten lægger jævnligt opslag på Facebook. Ella spørger Morten om Solveig evt 

kan sælge armbånd ved arrangementet (se nedenfor).  

4. Forslag fra Solveig: Solveig fra Århus har foreslået at PACT kan promovere sig ifm Eremitageløbet, 
herunder at sælge støHearmbånd Sl La Santa ugen. - Det vil bestyrelsen gerne bakke op om, men 
Solveig skal tage kontakten Sl løbet om Slladelse Sl salg og promovering. Ella orienterer Marianne 
som har kontakt Sl Solveig.  

5. Næste møde 
 29 juni kl. 17, vi sSler mod et fysisk møde i CKS eller privat.  

6. Evt. 
Club La Santa - Gert vil kontakte Hanne om e^erårets La Santa-uge, både om mulige sponsorpladser 
og for informaSon, som PACT evt. kan sende ud som reklame for turen. Tager evt. også kontakt Sl 
Solveig. 

Rikke har, på vegne af PACT, søgt et legat og vi modtager muligvis et beløb Sl rejser.  
 
Vi skriver hurSgst muligt et nyhedsbrev om genåbning af akSviteter.


