Referat af bestyrelsesmøde BAM 1. juni 2015
Deltagere:

Dan Vestergaard
Find Larsen
Morten E Hartvig
Tonni Birk
Palle Valbjørn
Birgitte Heegård
Morten E Hartvig
Anette Christensen

Afbud:

Jens Søndergaard

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.

1: Formanden
•

•
•
•
•
•

•
•

På næste møde, den 29/6, laver Jens en gennemgang af den nye hjemmeside.
Mødet har dette punkt som det primære, og der vil kun blive lavet en hurtig
gennemgang af de andre punkter.
Vi tager hul på en dialog om tilgang til stier i området.
Der kommer tilbud om svømning sammen med Tri, efter samme princip som
sidste år – først til mølle…
Der søges hjælpere til julefrokosten i Idrætsparken - vi synes det er for tidligt
at spørge rundt, men vi lover på forhånd at stille med 5 stk.
Sportigan/Lions løbet er den 11. juni kl. 18,00
Tak til Gudenåudvalget for et super flot afviklet arrangement. Der er kommet
en masse positiv feed back. Fra formand og bestyrelse skal der lyde en stor
tak til et fantastisk udvalg – Gudenåløbet er kommet for at blive.
Ved Søens dag søndag d. 30/5 deltog ca. 25 fra BAM – det var et hyggeligt
arrangement.
Lars Pedersens arrangement d. 31/5 med 3x21 km. var et godt arrangement,
men med for få deltagere. Målgruppen var de super seje, og de der deltog,
havde en dejlig, men hård dag.

2: Regnskab/opdatering af medlems status

•
•

Der sendes giro kort ud inden den 20. maj – der mangler stadig nogle
indbetalinger.
Der er bestilt ca. 80 klub jakker i Sportigan – der går en uge-14 dage inden
den er klar. Der er forslag om et gruppebillede når alle har fået sin jakke.

3: Sponsor
•
•

Der var fin opbakning af sponsorer til Gudenåløbet. Der var stor tilfredshed med
de opstillede telte
Tony starter allerede i efteråret med at få kontrakterne på plads til det nye år.

4: Web/presse
•

På mødet den 29/6 gennemgår vi den nye hjemmeside – Jens laver en
præsentation. BH sørger for der er en projektor.

5: Materiel
•
•
•
•

Vores telt er afhentet fra reparation – billig reparation.
Der er købt en Garmin 110 til Hanne Winther
Der indkøbes cross fit redskaber til træning i skoven – Morten indhenter
tilbud og vurderer hvad det er vi skal bruge.
Klubben indkøber (Dan) en stor gas grill, der skal bruges til arrangementer
som Stafet for livet – sommerafslutningen – 24 timers løbet

6: Træner
•
•
•
•
•
•
•

Der har både været træner møde og temposættermøde siden sidste
bestyrelsesmøde. Der fremkom flere ønsker.
Der er ønske om flere små fælles arrangementer.
Tri afdelingen laver fælles træning frem mod triatlon 4-18-4/duatlon 4-18-4
Der arbejdes med en fælles klubtur hvor der er mange forskellige distancer –
som Pinen og Plagen løbet, bare et nyt sted
I efteråret laves der træningsplaner frem mod ½ maraton i København den
13. september.
W&R starter op i uge 38 med eksamen lige efter jul – de træner
mandag/onsdag som den øvrige del af klubben.
Træningen den 17/6 flyttes til Tour de Tange – der indgår mad i start gebyret,
og der er ruter fra 4 til 15 km. Af hensyn til fælles transport skal man tilmelde
sig på BAM’s hjemmeside, og selve løbet tilmeldes på Tour de Tanges
hjemmeside.

7: BAM løb
•
•
•
•
•
•

Gudenåløbet var en succes, deltagerantallet passer til klubbens formåen.
Sportigan/Lions løbet er den 11. Juni. kl. 18,00
24 timers løbet 8-9. august
Stafet for livet 20-21. juni
½ Maraton i København 13. september
Der laves et nyhedsbrev med info om 24 timers løbet + Stafet for livet + ½
maraton i København.

8: Social udvalget
•
•
•

Sommerafslutningen afholdes 1/7 kl. 19,00 i klubhuset – det laves tilmelding
på hjemmesiden, men arrangementet er gratis..
Første hjælps kursus sammen med Røde Kors – der tilmeldes to hold efter
sommerferien – det tager Tony sig af
Der kommer små arrangementer efter løb onsdag engang imellem, det bliver
i niveau med trænings slut på samme tid, og evt. vand/øl og mulig fælles
spisning. Der kommer mere info senere.

9: Klub fest

10: Klub ture
•
•
•

Pkt. 3.:

24 timers løb 8-9. august
Halv Marathon til København 13/9
Samlet klubtur til et dansk løb kommer på senere.

Opdatering af kalender
•
•
•
•
•
•

Sommerafslutning 01 juli 2015
24 timers løb 8-9. august
Stafet for livet 20/21. juni
Sportigan Lions løb 11. juni
Tour de Tange 17. juni
København ½ 13. september

Pkt. 5.:

Evt.
•

Der er kommet en invitation fra Århus Universitet til Run Safe. Det omhandler
et projekt der er målrettet til folk der løber 15 km om ugen. Vi vurderer at det
er de W&R der skal deltage, og ser frem til et spændende projekt hvor der er
knyttet div. eksperter i skadesforebyggelse, tempo træning osv. til.

Næste bestyrelsesmøder bliver:

29. juni – Husk ny dato
7. september
5. oktober
2. november

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt

Mvh.
Birgitte

