
Referat fra bestyrelsesmøde i PACT d. 10 Juni 2020. 

Dagsorden 
 
Økonomi:  

Økonomien har det godt. Der er kommet et par nye medlemmer. 


Status på holdtræning:  

Kan antallet af deltagere på udendørstræning sættes op?  
Signe taler med instruktørerne om hvor mange de max. kan være på holdet med 1 instruktør. Signe 
undersøger også instruktørernes sommerferieplaner. Hvis instruktøren holder ferie, er holdet lukket. 

Til orientering oprettes nyt styrketræningshold om fredagen og udendørs yoga er flyttet fra torsdag til 
onsdag.  


Brug af indendørslokaler.  

Signe undersøger hvornår vi kan begynde at træne indendørs igen. (Efter bestyrelsesmødet er Signe vendt 
tilbage med melding fra Morten og Steven vedr. brug af indendørslokaler. Vi kan tidligst bruge lokalerne i 
Ryesgade til september men det er muligt at kunne bruge CKS lokaler lidt før) 


Landevejscykling. 

Der har været hverdagstræning hver uge på skiftende dage. Turene har været på 40 – 45 km. Weekend- 
turene er typisk lidt længere. Der har været mellem 3 og 10 deltagere. Vi fortsætter med at lægge ture op i 
FB-gruppen og alle er velkomne, både til at deltage og lægge ture op, også henover sommeren. Det er 
vigtigt at turkaptajnen sørger for at afstemme deltagernes forventninger til hastighed inden turen går i gang. 


Aktivitetsweekend i Odense.  

Der er tilmeldt 13 deltagere til aktivitetsweekenden i Odense så den gennemføres.


Generalforsamling  

Dato for generalforsamlingen fastlægges til d. 25.8, umiddelbart efter holdtræning. Dette med forbehold for 
corona-restriktioner. Vi byder på pizza til de fremmødte. Der indkaldes formelt senest 4 uger før 
generalforsamlingen senest d. 28.7. Vi håber på at kunne afholde generalforsamlingen i CKS lokaler. 


Afprøvning af PACT klubtøj.   

Der vil være mulighed for prøvning af PACTs nye klubtøj i forbindelse med generalforsamlingen men der vil 
også blive en alternativ dato for de medlemmer som er forhindret til generalforsamlingen. 


Eventuelt.  

Der udsendes nyhedsbrev i slutningen af juni. Kolle og Signe sørger for dette. 

Nyt bestyrelsesmøde d. 23.7 kl. 17.00 – online. Dagsorden for mødet er planlægning af 
generalforsamlingen. 


Ref. Marianne 


