Referat
PACT Bestyrelsesmøde den 02.10 2017
1. Valg af ordstyrer og referent
Dirigent: Kirsten
Referent: Gert
Deltagere: Henrik, Lone, Sophie,
Fraværende: Rikke, Kim, John,
2. Årshjul
Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter
• Copenhagen Half Marathon (CHM) 17. september
Løbet var en blandet fornøjelse p.g.a. af det ekstreme vejr i målområdet med skybrud og hagl. Ingen
kom til skade. Sophie, Per og Signe deltog og PACT fik fin omtale på CHM’s hjemmeside. Vi undersøger
muligheden for at deltagere med til Spartas Nytårsløb den 31.12.2017. Kirsten er tovholder.
• Comwell sportshotel 6-8. okt.
Der er 10 deltagere til PACT weekend på Comwell sportshotel i Rebild bakker den 6. til 8. oktober 2017.
• MTB event 28. okt.
Der er nu 10 tilmeldte til MTB turen lørdag den 28. oktober, der er plads til flere. Henrik er tovholder.
• Foredrag den 1. nov.
13 PACT medlemmer har indtil nu tilmeldt sig foredragsevent som handler om intervaltræning – High
Intensity Interval Training (HIIT) – og rejseoplevelser fra en vandretur i sommeren 2017 på Caminoen.
Der er stadig plads til flere, invitation er sendt til Proof of Life og til Center for Kræft & Sundhed. Henrik
er tovholder.
• Julefrokost 2. december 2017
Der er 3, som har meldt sig til at hjælpe med at arrangere og afholde PACT’s julefrokost 2017. Gert er
tovholder.
• Spinning Event(s) Efterår 2017 / Forår 2018
Intet nyt. Henrik er tovholder.
• Mallorca april 2018
Morten Quist har sendt ansøgning til La Flamme Rouge om støtte til Mallorcaturen 2018. Henrik er
tovholder fra PACTs side.
• Mod Nye Ressourcer, april 2018
Intet nyt, Kirsten er tovholder.
3. Foreningsudvikling
• Medlems-survey
Bestyrelsen arbejder videre med emnet. Henrik er tovholder.
• Frivilligstrategi
Første opgave vil være at samle praktiske oplysninger som frivillige i PACT har brug for, i en kort
oversigt, en ”Pixi-bog”. Næste skridt er at holde et ”frivillig-aften” i januar for at sige trænerne tak for
indsatsen. Kirsten er tovholder.

4. Sponsorer og sponsorater

Mallorca 2018 eller andre mulige projekter, intet nyt. Gert er tovholder.
5. Andre emner
• Floorball
Sophie kontakter kollega, der er floorball-instruktør og Henrik afklarer om der er mulighed for floorball
træning sammen med Center for Kræft & Sundhed.
• PACT tøj
Kirsten og Henrik forhandler aftale om cykel- og løbetøj. Der arrangeres prøveaften, hvor der bestilles
tøj, onsdag den 11. oktober kl. 17-19. Kirsten sender mail til PACT-medlemmerne.
• Synlighed og rekruttering (Henrik/Sophie)
 Promovering af PACT på Facebook
Per og Signe har vist et godt eksempel på hvordan det kan gøres med en life-video på Facebook.
Der lægges en kort video om yoga på Facebook samtidig med at en længere version lægges på PACT
hjemmesiden.
 Hjemmesiden
Kim har sørget for at navnet på PACT’s hjemmeside nu er ændret til pact.dk
(Adressen var tidligere ”pactforening.dk” og det var lidt langt)
6. Hold og Instruktører
• Spinning instruktører / Tirsdags spinning
Henrik, Rikke og Gert skiftes til at tage spinning om tirsdagen indtil der er fundet en ny instruktør.
Anders kører fortsat spinning om torsdagen, Gert er reserve når Anders er forhindret.
• Status ved holdtræning
 Styrketræning: der er mange deltagere både tirsdag og fredag, op til 20 på tirsdage, men det
fungerer, da der er 2 instruktører.
 Dans, yoga (onsdag og fredag) og torsdags-spinning har alle meget pænt mange deltagere.
7. Medlemskab
PACT har pr. 1.10.2017 i alt 293 medlemmer
8. Eventuelt
Intet
9. Næste møde
6. november 2017 kl. 18:00

