Referat fra bestyrelsesmøde i PACT den 21. maj 2019
Tilstede: Ella, Kolle, Helene og Signe
Afbud: Marianne

Dagsorden:

1) Ny bestyrelsen og mål/forventninger
2) Konstituering af bestyrelsen
3) Samarbejde med den gamle bestyrelse
4) Status på Holdsport, PACT’s mail og hjemmeside
5) Eventuelt

Ad. 1 Ny bestyrelsen og mål/forventninger

Bestyrelsen havde en runde hvor alle fik lov til at beskrive deres forventninger og tanker omkring
det kommende år.
Der blev blandet andet nævnt ønske om en mere samlet forening mellem de forskellige hold,
inddragelse af medlemmer til konktete opgaver/events, ønsker om at øge antallet af medlemmer i
foreningen og i den forbindelse antallet af deltagere på holdene. Derudover var der ønske om fokus
på PACT udadtil fx på Facebook og hjemmesiden, samt arbejde med fundraising.

Ad. 2 Konstituering

Bestyrelsen skulle ifølge de nye vedtægter (vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 29/4-19)
konstituere sig selv ved første bestyrelsesmøde og posterne blev fordelt som følgende:

Formand: Signe Amdisen
Næstformand: Ella Pedersen
Sekretær: Marianne Toftelund Hansen
Bestyrelsesmedlem: Marianne Kolle
Suppleant: Helene Johannessen
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Bestyrelsen arbejde videre med at finde en løsning på kasserer rollen. Indtil da fortsætter Gert
Schultz som midlertidig kasserer.

Ad. 3 Samarbejde med den gamle bestyrelse

Den nye bestyrelse ønsker et samarbejdsmøde med den gamle bestyrelse med henblik på at få
overdraget samarbejdspartner, aftaler med instruktører, økonomi og andre vigtige punkter den nye
bestyrelse ikke kender til.
D. 26/6-19 blev valgt som dato for dette møde og der bliver taget kontakt til Henrik og Kirsten for
at høre om denne dato passer dem. Hvis ikke dette er tilfældet, vil bestyrelsen afholde
bestyrelsesmøde denne dag.
Ad. 4 Holdsport, PACT’s mail og hjemmeside

Den nye bestyrelse skal sættes ind i Holdsport og vil hurtigst muligt gå i gang med dette.

Kolle vil overtage styring af hjemmesiden som indtil videre bliver passer af Kim Kahler.
Signe har fået adgang til PACT’s mail og vil indtil videre passe denne så alle får svar inden for få
dage.

Ad. 5 Eventuelt

Steven fra Center for Kræft og Sundhed har bedt om at få en ny flyer, hvilket den gamle bestyrelse
har taget hul på. Dette arbejder vi videre på.

Bestyrelsen ønsker at få en kontaktperson på hvert hold. Denne person skal kunne samarbejde med
bestyrelsen omkring antal deltagere på holdene, salg af klippekort, hjælp til Holdsport til nye
medlemmer osv. Bestyrelsen vil tage kontakt til medlemmer der kunne være relevant som
kontaktpersoner. Lone Christensen vil gerne være kontaktperson for yoga.
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Næste møde

Næste møde afholdes d. 26/6.

På dagorden er foreløbig:

-

Valg af kasserer

-

Flyer til Center for Kræft og Sundhed

-

Status på hold og antal på hold

-

Forberedelse til event og jubilæum
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