
 

 

Bestyrelsesmøde i PACT d. 14/1 2020 
 
1. Økonomi   

– Sund økonomi. Problemer med spamfilter hos folk med YouSee i forbindelse med opkrævning 
af kontingent. Kolle skriver ud på Facebook og hjemmesiden omkring spamfilter og kontingent. 
  
2. Holdstatus 

a.Cirkeltræning – Status på møde med instruktørerne:  
i.Et ekstra hold tirsdag kl. 18.15-19.15, prøveperiode januar og februar, afventer 

godkendelse fra CKS  
– CKS har nu godkendt og vi opretter de nye hold. Kolle noterer det til nyhedsbrev og 
opretter hold på holdsport.   

ii.Samarbejde med CKS omkring medlemmer uden mobil/computer  
– problemet er nok ikke så stort.  

iii.Instruktørerne ønsker tekst på Holdsport omkring at medlemmerne skal informere 
omkring specielle hensyn, sygdom osv.   
– Kolle noterer på Holdsport på de relevante hold.  

i.Signe har kontaktet Steven omkring nøgler, ordensregler osv.  
– Signe sender til Kolle til nyhedsbrev.   

iv.Instruktørerne vil meget gerne have en PACT T-shirt de kan bruge når de underviser. 
(Status på tøj - Ella)   
– Ella undersøger, der kommer flere forslag til leverandører fra de andre 
bestyrelsesmedlemmer.  

b.Dans – Rikke har sagt op, sidste gang d. 13/1 – hvad gør vi?   
– Kolle og Marianne vil hver prøve at spørg en. Derudover bliver det nævnt i 
nyhedsbrevet.  

c.Yoga – forslag fra Lone: nedlæggelse af yoga fredag og onsdag laves til 1,5 time. Hvad 
tænker vi?   
– Morten har overtaget Malenes hold om fredagen. Vi forstætter uændret med de hold vi 
har nu, til næste bestyrelse møde. 
 

3. Aktivitetsweekend d. 22/2 – Marianne. Problematik med at medlemmer i provinsen ikke synes 
det giver mening at være medlem af PACT. Kan vi lave speciel løsning for dem? + general 
status.  
– Gert fjerner muligheden for at betalte mere end 150 kr. og rykker datoen til 31/1 for sidste 
tilmelding på holdsport. Marianne kontakter dem der tilmelder sig via Facebook, om at de kan 
betale med Mobilepay med navn og aktivitet noteret, til de 300 uden tilskud fra pact. Derudover 
koordinerer hun overnatning og kørsel for dem der kommer fra vest for Storebælt, som er tilmeldt 
pr den 31/1. Kolle sætter det i Nyhedsbrev og laver Facebook opslag på det. Der er yderligere 
endnu en aktivitetsweekend i støbeskeen Kolle og Marianne er tovholdere på det. 
   



 

 

4. Status på kontrakt til instruktørerne, dem fra cirkeltræning har fået en kontrakt. Hvad gør vi 
med dem fysisk?  
– Vi gemmer en scannet version på vores fil drev og makulerer efterfølgende det fysiske papir 
version. Signe tager sig af kontrakterne i samarbejde med Gert.   
 
5. Hvem godkender folk på Facebook og hvordan.  

– Vi vender tilbage til hvem der gør det på næste møde og pt er det Signe. Ved godkendelse 
skal der tjekkes om de har medlemskab på holdsport. Hvis ikke, skriver man omkring foreningen 
og reklamerer der. Ved godkendelse laves et opslag med et velkommen til PACT til 
vedkommende.   
 
6. Mallorca   

– Signe tager kontakt til Morten omkring status og fremtidig information.   
 
7. 4-18-14 – status, hvad er næste skridt 

– første løbe/gå træning d 9 marts. kl. 17.00 ved Cafe Pavillonen i Fælledparken ved Signe og 
Ella. Kolle står for et gåhold samtidig. Som fællestræning til sommerens løb, både 4-18-14 og 
Royal Run. Kolle lægger begge ting i kalenderne. Vi starter med træning ca. hver anden 
mandag.  
 
8. Indsamling på hjemmesiden, Mobile Pay   

– Gert er i proces med det.  
 
9.Eventuelt  

Alle prøver at være bedre til at melde ind med nyheder til Facebook og hjemmesiden.  
 

Til fremtidigt møde: 
Bredere drøftelse om PACT i provinsen.  
Intro til Holdsport og Google til alle i bestyrelsen. 
 
Næstemøde den. 2 marts 2020 kl 17.00 
 
Ref. Kolle   
 
 
 


