
Referat fra PACT bestyrelsesmøde d. 26.7 2019 

I mødet deltog: Signe, Ella, Kolle, Helene og Marianne T.H 

1. Valg af kasserer. 

Bestyrelsen beslutter at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg af kasserer. Det 

foregår d. 27.08 kl. 18.30 i Ryesgade 27.   

 

2. Opkrævning af kontingent. 

Ny dato for kontingentopkrævning er d. 7.7 2019.  

 

3. Fortælle om PACT på CKS. 

Bestyrelsen beslutter at  

D.13.08 kl. 10.15 er det Signe og et tidligere medlem fra bestyrelsen.  

D. 15.08. kl. 10.15 og 11.30 er det Signe og Marianne T.H eller Helene.  

 

4. Flyer til CKS 

Signe og Kolle udarbejder en flyer med information om PACT, A.S.A.P 

 

5. Holdtræning i sommerferien. 

Spinning med Anders holder sommerferiepause i juli. 

Spinning med Monica holder sommerferiepause i juli og august. 

Dans holder sommerferiepause juli og august, undtaget d. 12.8. Der er mulighed for ”dans-selv” de 

øvrige dage i august.  

Styrke/cirkeltræning holder sommerferiepause i uge 27, 28 og 33 

Yoga holder sommerferiepause i uge 30 og d. 10.7.  

Gå-holdet holder sommerferiepause i uge 29, 30, 31, og 32.  

Floorball holder sommerferiepause i juli.  

 

6. Kontaktpersoner på hold.   

Under dette punkt drøftede vi hvordan, vi kan tage imod nye medlemmer på holdene, hvordan de 

nye informeres om og oprettes i holdsport.  

Vi aftalte at Kolle udarbejder en guide med info oprettelse i Holdsport. Den lægges på 

hjemmesiden med yderligere information om, at nye medlemmer kan skrive til PACTs mailadresse 

hvis de har brug for yderligere bistand til oprettelse i Holdsport. PACTs mailadresse er: 

pactforening@gmail.com 

Vi forventer iøvrigt at instruktører og øvrige medlemmer på holdene tager godt imod, både nye og 

”prøve”medlemmer og viser dem til rette.  

 

7. Radio Godefroot, next moove.  

Kolle har gennem Le Gammeltoft og online kultursitet Heartbeats, fået kontakt til radio Godefroot 

hvor Brian Holm laver podcast med gæster fra cykelsporten. Bestyrelsen udarbejder et kort 

introduktionsbrev til redaktøren af radio Godefroot med henblik på at medvirke i podcasten. Her vil 

vi fortælle om PACTs Mallorcatræning for kræftramte. Kolle og Marianne T.H udarbejdet et udkast 

til brevet.  

 

8. Henvendelse fra Solvei Jørgensen.  

mailto:pactforening@gmail.com


Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Solvei som ønsker at lave en workshopweekend med 

nogle af de aktiviteter som foregår på La Santa sport. Solvei vil på denne weekend fortælle om sin 

baggrund for indsamling af midler til økonomisk støtte til ture til La Santa sport. Bestyrelsen bliver 

enige om at vi har brug for at vide mere om Solveis tanker inden vi går videre. Marianne T.H tager 

kontakt til Solvei.  

 

9. Eventuelt  

Oprettelse af løbehold/klub med forbindelse til PACT.  

Bestyrelsen beslutter at tage en generel drøftelse af ”Hvordan kan PACT udbredes i hele landet” på 

et kommende møde.  

 

10 års jubilæum til december. 

Ella og Marianne T. H er bestyrelsens tovholdere på jubilæet. I kommende nyhedsbrev opfordrer vi 

øvrige medlemmer til at melde sig til ideudvikling og planlægning af jubilæet. 

 

Aktivitetsweekend 

Vi drøfter dette på et kommende møde.  

 

Punkter til kommende møder:  

• Bestyrelsens roller og opgaver i fremtiden.  

• Principper for aflønning af instruktører 

• Hvordan får vi PACT udbredt i hele landet?  

• Aktivitetsweekend til foråret 2020. 

• Mobilepay til sponsorstøtte?  

• Jubilæum 

• Workshop om La Santa.  

•  

Næste ordinære bestyrelsesmøde er 16.09.2019. Punkter til drøftelse kan sendes til 

pactforening@gmail.com 

 

 

  

 


