
Referat af Bestyrelsesmøde i PACT Onsdag d. 23. sept. Kl. 17.00 – 20.00 i CKS, Nørre Alle

Dagsorden:

1. Præsentation af bestyrelsen
Ella siger velkommen til dette konstituerende første bestyrelsesmøde.  
Gert er Kasserer  
Kolle er sekretær 
Povl er suppleant.  
Signe er næst formand  
Birgitte er nyt mening medlem 
Lasse er nyt mening medlem 
Ella er formand  
Marianne Suppleant ( Ikke tilstede )

2. Økonomi
a. Status

Gert gennemgår status og tidligere info over for de nye i bestyrelsen. Økonomien 
har det godt. 

b. Mortens forespørgsel om  indsamling til PACT
Morten har gang i et projekt med indsamling kaldet Kræft velgørendesløbet 12,12 - 
10 /4 -21 - vi siger go til ham og Ella holder kontakt. Ved økonomisk hjælp kontakter 
han Gert.  
Michala kontakts omkring Drugstars af Kolle

3. PACT-tøj-køb. 
a. Status på bestillinger

1 løbebluse, 11 jersey, 8 bukser, 4 vindvest og 1 langærmet trøje. minimum 10 pr 
stk, for denne pris. 

b. T-shirts til instruktører
De 6 cirkeltrænings instruktører er kontaktet. Malene, Morten og Anders bliver 
kontaktet. Ved yderligere opstart af nye hold vil trænerne vil blive kontaktet. 

c. Skal vi bestille til et lager?
Ja, vi bestiller et mindre lager af løbebluse og jerseyer til fremtiden. 

 
Ella sender en facebook ud i aften om et sidste kald på at bestille en Løbetshirt til 
326 kr eller/og en cykel jersey til 391 kr.  de er lidt små i størrelserne så tag gerne 
en større størrelse. Send din bestiling til pactforening@gmail.com og indbetal til 
mobilepay til 325122. — 1 okt. bestilles tøjet. 
Ved betaling via Mobilepay, husk under punktet ”Tilføj kommentar” at skrive: PACT 
tøj.

4. Coronasituationen, hvordan påvirker restriktionerne vores træningshold?
Ryesgade er stadig lukket. CKS har åbnet for både styrketræning og yoga. Der vil 
snarest blive sendt en skrivelse ud omkring vores nuværende corona retningslinjer. 
Signe står for det.  

5. Træningshold, hvordan går det
a. Nyt fra instruktørerne

Der er personalemøde med cirkeltrænings instruktørerne d 5 okt. Signe og Lasse 
deltager. 

b. Styrketræning
Vi fortsætter de nuværende hold. To om tirsdagen og en om fredagen. 

c. Yoga
Vi holder det nuværende onsdags hold. 



d. Spinning
Ikke muligt. 

e. Dans
Vi undersøger mulighederne for evt op starte.

f. Cykling
Rikke har sagt nogle træninger op på Facebook-gruppen ”PACT Cykelvenner – 
landevej og spinning”. Efter dem vil vi gå ind i lygte tiden og derfor vil resten af 
sæsonen være folk der slår op efter lyst og behov.  
Vi sætter et ryttermøde op i starten af foråret.  

 
På hjemmesiden opdateres vores tilbud. 

6. Opfølgning på drøftelsen efter generalforsamlingen om begivenheder/foredrag mm
Birgitte vil gerne deltage i et Aktivitetsråd umildbart bestående af Marianne, Birgitte 
og Kolle. Så bestyrelsen  ikke skal drøfte alle mulige begivenheder, men 
indvolveres efter behov.

7. Aktivitetsweekender/begivenheder i 2021
Aktivitetsrådet vil se videre på fremadrettet at kunne holde 4 årlige aktivitets-
weekends. 

8. Indføring i PACTs IT-platforme: Gennemgang af online drev, kalender, holdsport, mail 
osv. så alle ved hvad man har adgang til.

De forskellige er gennemgået. Fremadrettet vil Gert, Ella og Signe besvare vores 
gmail. I Holdsport står Gert for det administrative med økonomi og medlemmer. 
Signe tilføjer nye medlemer og hjælper med at oprette hold. Kolle opretter nye hold 
og udsender nyhedsbreve. Kolle opretholder hjemmesiden. Ella og Signe vil 
fremadrette stå for vores officielle Facebook side plus alt som fremadrettet skal 
præsenteres sig som PACT i vores grupper. 

9. Evt.
Der har været en forespørgsel til et La Santa forløb, vi videresender til relevante og 
så ser vi på fremadrettet om de henvender sig. 

Næste møde er 26. Nov. 2020 kl 17 til 20. 


