PACT Bestyrelsesmøde
Den 04.12 2017 Kl. 18:00-20:00
Referat
Emne
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Årshjul

Diskussions Formål
Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter
1. Julefrokost 2. december (Gert)
2. Sparta Nytårsløb 31.december (Kirsten)
3. Styrketrænings event (Sophie)
4. Mallorca April 18 (Henrik)
5. MNR April 18 (Kirsten)
6. Forslag fra Rie til at holde rulleski event

3. Foreningsudvikling

1. Medlemsundersøgelse (Henrik)
2. Frivilligstrategi (Kirsten)
a. Frivillig pjece
b. Frivillig aften
3. Etablering af PACT Ringsted (Kirsten)

4. Økonomi

Status ved kontingent indsamlingen og foreningens
økonomi (Gert)

Kommentar /Baggrundsdokumenter
Kirsten, Rikke
Ad.1 Julefrokost gik rigtig godt, med god planlægning og
mad, samt hyggeligt samvær. Gert vil prøve at booke
lokalet til næste år (dato 1/12)
Ad.2 der er 16 tilmeldte
Ad.3 Intet nyt.
Ad. 4 der er informationsmøde d. 6/12.
Ad. 5 Intet nyt
Ad.6 Opbakning fra bestyrelsen og Rie bedes om at
arrangere det. Kirsten skriver til Rie.
Ad.1 Bestyrelsen tester undersøgelsen som Henrik har lavet
i dec. mhp. udsendelse til medlemmerne i januar.
Ad.2a. Kirsten har lavet et udkast til en pjece. Rikke og Gert
arbejder videre med den, så den også kommer til at
indeholde en kontrakt.
Ad.2b Kirsten opretter doodle.
Ad.3 PACT Ringsted holder stiftende generalforsamling i
januar på Marianne Toftlund Hansens initiativ. Samarbejde
mellem de 2 foreninger vil blive drøftet i løbet af 2018.
Der mangler betaling fra ca. 1/3 af medlemmerne på
nuværende tidspunkt. Der sættes en reminder op på
Facebook.
Ved næste møde bruges tid på at drøfte et nyt kassér
system.

5. Andre emner

Medlemsliste/mailliste
1. Opdatering af medlemsliste/mailliste og proceduren
i fremtiden
2. Tjek af medlemsliste til holdtræning
3. DGI registrering (Gert)
Floorball (Henrik/Kirsten)

Ad.1 Programmet Mailchimp har visse udfordringer og
derfor holdes der pause med at bruge det.
Ad.2 Holdleder bedes om 2 gange årligt at opdatere
holdets brugere ud fra mailliste.
Ad.3 Gert indberetter til DGI vedr. medlemsstatus.
DGI har skaffet et lokale i Århusgade til floorball, som kan

Fodbold Fitness (Henrik/Kirsten)

PACT tøj (Kirsten)

Synlighed og rekruttering (Henrik/Sophie)
• Promovering af PACT på Facebook
o Yoga videoer (Kim/Henrik)
o Styrketrænings video (Kim/Henrik)
• Hjemmesiden (Kim)
Fonde/Sponsorater
6. Hold og Instruktører
7. Medlemskab

8. Eventuelt

9. Næste møde
10. Godkendelse af referatet

•
•

Status ved holdtræning
Status opdatering (Gert)
Henvendelse fra Svend Trust omkring et nyt spin event
med LFR

8. januar 2018 kl. 18:00
Gennemgang og godkendelse af beslutninger (Rikke)

bruges indtil januar. Derefter arbejdes der på at findes et
andet lokale. Der er et etableret floorballhold fra CKS. PACT
medlemmer får mulighed for at deltage på holdet.
Der mangler forsat et lokale til dette. DGI arbejder hårdt på
sagen.
Kirsten følger op hos Iben om hun har noget nyt.
Tøjet er leveret til medlemmerne.
Hvis der skal være mulighed for at købe tøj inden Mallorca,
skal det bestilles i januar. Der laves en ny aftale i januar
med Holmsport.
Yoga video er nu på PACTs officielle facebookside.
Intet nyt om styrketræningsvideo.

Intet nyt.
Tirsdags spin forsætter ved Gert og Henrik
Medlemstallet er stigende. Der er aktuelt 294
medlemskaber hvoraf 56 er familiemedlemskaber.
Emnet er blevet drøftet grundigt i bestyrelsen.
Bestyrelsen ser følgende problematikker:
1. Det har været særdeles svært at finde sponsorer ved
det seneste event.
2.Det er ikke helt klart om LFR ønsker at samle penge
ind via et spin event, og heller ikke om man ønsker
PACT`s deltagelse eller hjælp til et sådant, da der ikke
har været nogen henvendelse fra LFR til bestyrelsen.
Bestyrelsen er positiv overfor samarbejde med LFR ved
en henvendelse i fremtiden.

Godkendt af de fremmødte.

