
København 25. august 2020

Referat fra generalforsamling i PACT.

Tirsdag d. 25.8. kl. 18.30 i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Allé 25, 2200 Nørrebro

Fremmødte: Morten, Nan, Povl, Michala, Per, Birgitte, Helmut, Ella, Gert, Kolle, Signe, Lone, Lars Peter, Rikke, 
Poul, Birgit, Lasse, Svetlana, Troels, Søren, Anna og Frank. 

De fremmødte godkender generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent 
Per vælges som dirigent, Kolle som referent.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Den skulle ifølge vedtægterne have været afholdt inden udgangen af maj 
men udskudt grundet Covid 19 hvilket skete efter råd fra DGI.  

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Signe fremlægger bestyrelsens bereting.  
Se vedhæftet.  
Opfølgende spørgsmål:
Lars Peter byder ind med at det var flot at Ella satte en Mallorca tur op.
Per melder ind om at lægge pdf brochuren på hjemmesiden. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Gert fremlægger regnskabet som var revideret og godkendt af PACT’s revisor Michala Høg Daimar og udsendt 
sammen med dagsordenen ugen før generalforsamlingen.  
Regnskabet for 2019 balancerer med et overskud på 52.821 kr, Overskud er steget grundet klippekort indførelsen.
2/3 af indtægterne var kontingentbetalinger og 1/3 kom fra salg af klippekort.
Hovedparten af indtægterne (82%) er gået til betaling af instruktører.
Kassebeholdningen var den 25.08.2020 på 124.200 kr
Opfølgende spørgsmål: 
Morten byder ind med Betternow i forhold til indsamling. 
Michala byder ind med Drugstars i forhold til indsamling. 

 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Forslag til budget for 2020 er balanceret og ret konservativt. Det er baseret på et uændret antal medlemmer og at 
der ikke betales kontingent for 2. halvdel af 2020. Det forudsættes at der fortsat sælges klippekort til en pris af 100 
kr. resten af året.
Hvis budgettet følges vil PACT med udgangen af 2020 have en kassebeholdning på 124.000 kr.
Opfølgende spørgsmål: 
Der bliver kort spurgt ind til gebyr af Lars Peter hvortil Gert svarer, at gebyrerne er til Holdsport og nets ved betaling 
af kontingenter og klippekort. Derudover betaler medlemmerne et gebyr til Holdsport ved betaling af kontingent, det 
er for at undgå reklamer på hjemmeside og app. 
Helmut spørg ind til DGI medlemsskab. Der bliver forklaret at det er både juridisk hjælp, forsikring af instruktører og 
kursus muligheder.  
Michala: Spørg ind til events der er på bedding. Bestyrelsen beskriver at vi i fremtiden vil forsøge med flere og 
betalte professionelle instruktør på events.
Rikke spørger ind til betaling af instruktører og det bliver bekræftet at principperne for honorering og skattefri 
godtgørelse af instruktører er uændret.

 
5. Fastsættelse af kontingent
Det er vedtaget at det fastholdes til nuværende pris.  

 
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen modtaget. 



 
7. Valg af formand (Bestyrelsen foreslår valg af Ella Pedersen)
Ella vælges  

 
8. Valg af næstformand (Bestyrelsen foreslår valg af Signe Amdisen)
Signe vælges  

 
9. Valg af kasserer (Bestyrelsen foreslår genvalg af Gert Schultz)
Gert vælges  

 
10. Valg af sekretær (Bestyrelsen foreslår valg af Marianne Kolle)
Kolle vælges  

 
11. Eventuelt valg af yderligere to bestyrelsesmedlemmer (Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at stille op)
Birgitte Petersen & Lasse Karlsen vælges ind i bestyrelsen  

 
12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Bestyrelsen foreslår valg af Marianne Hansen + opfordrer medlemmer til 
at stille op)
Marianne Hansen & Povl Harboe Povlsen vælges 

 
13. Valg af revisor og revisorsuppleant (Bestyrelsen foreslår genvalg af Michala Høg Daimar)
Michala bliver genvalgt. Nan Ranum Brandt Grønsdal vælges til suppleant.  

 
14. Eventuelt
Lars Peter spørg ind til Mallorca 2021, især omkring om pengene fra 2020 til de sponserede går videre til 2021. 
Bestyrelsen ved endnu ikke noget endeligt. Vi afventer endelig tilbagemelding, som forventeligt kommer omkring 
december. Vi opfordrer til at man kontakter Morten Quist for yderligere info.  
 
Birgit spørger ind til spinning og at komme ind i lokalerne igen. Bestyrelsen holder sig konstant opdateret hos vores 
samarbejdspartnere CKS og UCSF. Bestyrelsen melder ud ved nyt og ser på evt. alternative muligheder til 
efteråret.  

Ella melder ind med bestilling af tøj, at hvor der skal være bestilling på minimum 10 stk. af en kategori tøj, f.eks. T-
shirt eller bukser før det går i produktion. Hun opfordrede til at man beslutter sig for at bestille noget nu. Dog vil der 
muligvis komme en mulighed for køb af tøj igen inden næste Mallorca tur.  
 
Birgitte spørger ind til tøjprøvning og andre tidspunkter og at få det meldt ud.  
Poul  foreslår, at tøjbestillinger fra nu beholdes og tages med i en evt. ny runde tøjbestilling i 2021
 
Michala foreslår omkring udsendelse af oplysninger på facebook omkring tøjbestilling.  
 
Vi vedlægger Facebook link til vores fælles gruppe i referat - HER 

https://www.facebook.com/groups/899142120148787

