
Referat fra bestyrelsesmøde i PACT d. 3.3.2020.  
I mødet deltog Gert, Signe, Ella, Marianne og Kolle. Afbud fra Helene.  

1. Økonomi. 
Økonomien er god. Vi er blevet flere medlemmer.  
Bestyrelsen beslutter at prisen på klippekort sættes ned til 100 kr. pr.1.5.2020. 

 
2. Holdstatus. 

Vi har fået ny danseinstruktør. Hun hedder Lupe og underviser i zumba. Velkommen til PACT.  
Kolle gennemgår aktivitet på alle hold fra holdsport data. Der er ikke så meget aktivitet på tirsdagsspinning og 
fredagsyoga. I gennemsnit 4-5 deltagere pr. gang på disse hold.  
Bestyrelsen beslutter at lukke ned for tirsdagsspinning og fredagsyoga pr.1.4. 2020, hvis der ikke kommer flere 
deltagere.   
Samtidig er der et stort ønske om at udvide onsdagsyogaen fra 1 time til 1.5 time. 
Bestyrelsen beslutter forsøgsvis at udvide onsdagsyoga fra 1 time til 1.5 time, pr. 1.4. Det vil koste 2 klip.  
Der er god tilslutning på øvrige hold, de fungerer efter hensigten og vi fortsætter disse hold.  

 
3. Afrunding på aktivitetsweekend. 

Aktivitetsweekenden var en god oplevelse. Der var en god stemning, høj fællesskabsfølelse hos deltagerne som også 
har bidraget med evaluering, som kan komme nye aktivitetsarrangementer til gode. Læs mere om 
aktivitetsweekenden her: https://pact.dk/vejen-er-vild/  

 
4. Klubtøj 

Ella præsenterer modeller og pris til nyt klubtøj fra Peakbike. 
Tøjet er af god kvalitet og stoffet er indfarvet med vores design. Farven er mørkeblå med grønt tryk. Der skal bestilles 
mindst 10 stk. af hver slags.  
Bestyrelsen beslutter i første omgang at tilbyde salg af løbebluse, bib-shorts, jersey, og cykelvest uden lommer. Der vil 
blive arrangeret prøvemuligheder d. 13.3.og 14.3. i CKS og Ryesgade. Ella aftaler med Steven og Morten og laver 
opslag på facebook.  

 
5. Gennemgang af holdsport og godkendelse af nye medlemmer.  

Signe og Gert står for dette indtil videre.  
 

6. Løbetræning d.9.3. 2020.  
Signe og Per står for denne løbetræning. Der annonceres på Holdsport og Facebook. Herefter stiler vi mod træning ca. 
hver 2 uge. 
 

7. Undervisning på Center for kræft og sundhed.  
31.3. 2020 kl. 10.15 underviser Kolle. 
01.04.2020 kl. 10 underviser Gert. 
02.04.2020 kl. 10 underviser Signe. 
 

8. Generalforsamling. 
Vi har fastlagt datoen til d. 26.5.kl. 19.00. Der vil være pizza til de fremmødte fra kl. 18.30. På det kommende 
bestyrelsesmøde planlægges generalforsamlingen i detaljer.  

Eventuelt.  
Vi drøfter punkter til kommende møder og laver en liste over dem.  
Vi drøfter procedure for referatskrivning og godkendelse af referat.  

 

Næste møde 14 April 2020 kl. 17:30 
 
Ref. Marianne  

 


