Referat af bestyrelsesmøde BAM 7. oktober 2013
Deltagere:

Dan Vestergaard
Jens Søndergaard
Birgitte Heegård
Anette Christensen
Palle Valbjørn
Morten E Hartvig

Afbud:

Mogens Johansen
Lene Amdi
Werner Lynglund

Ideoplæg til genskabelse af Gudenåløbet 2014 V/ Jørn Kjærgaard og Erik
Albrechtsen.
Dato er 24/5 2014 – formen skal være ny og speciel.
2/12 laves møde med bestyrelsen og Gudenåløbs udvalget kl. 19,00
Bestyrelsen har sagt foreløbig ”go” til Gudenåløbs udvalget.

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde
-

Pkt.2.:

Referatet godkendt

Meddelelser siden sidst
Lions godkender vores ansøgning på kr. 7.500,00 for hjælp til Sportigan/Lions løbet.
Vi søger om tilskud til vores nye skilte.
Mødet om Pose Running er aflyst pga. manglende tilslutning
Vedr. møde om Triatlon. Der afholdes et interessemøde 23/10 hvor
Det videre forløb drøftes. Hvordan skal det offentliggøres – Erik A?
Referat fra møde med Idrætsråd om det kommunale forlig/skole reform
Der budgetteres med mange penge til idræt
Pulje kan søges hvis man selv har 50 % af penge til projekt.
København VM – 29/3 - pris fra Mortens Busser kr. 11.000,00. inkl. moms
med plads til 53-56. Vi vender tilbage

Pkt.3.:

Nyt fra udvalg

-

-

1: Bestyrelsen

Se meddelelser siden sidst

-

2: Regnskab

Der sendes en regning til Lions på skilte

-

3: Sponsor

intet nyt

4: Web/presse

Der er sendt info til avisen om start af W&R 6/10 –
samt resultater fra Berlin hel.

-

5: Materiel

Der laves nye km. skilte – sort logo på rød/blå/gul
baggrund – vi ansøger Lions om beløbet

6: Træner

Der er trænermøde onsdag 9/10 – der indskærpes at
temposætterne holder tempiene i grupperne.
Der laves måske en anarkist gruppe fremover.

-

7: BAM løb

Egeskov løbet flyttes til 10/11 2013 – tilmelding
hjemmesiden.

-

8: Socialudvalg

7/4 2014 arrangeres der foredrag sammen med biografen
vedlagt er foreløbig skitse for dagen.
Juleafslutning onsdag 11/12 – vi starter kl. 18,00 ved
hallen. Der er fællesspisning i cafeen kl. 19,30 – pris 50,00
ekskl. drikkevarer.
Der udarbejdes en liste der afleveres til Birgitte med
navne på modtagere af erkendtlighed.

-

9: Klub fest

Klub fest v/Palle W m.fl. 16/11

-

10: Klub ture

Berlin maraton september ca. 50 deltagere – super tur
VM Halvmaraton 2014 -50-60 deltagere – Der bliver fælles
transport derover.

Pkt.4.:

Opdatering af kalender
-

Pkt.5.:

23/10 Triatlon info møde
10/11 kl. 11,00 (Søndag) – Egeskovløb
16/11 Suppeløb + fest
2/12 Møde om Gudenåløbet
11/12 Juleafslutning
29/3 2014 VM Halvmaraton
7/4 2014 løbs og biograf arrangement

Evt.

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 4. november i lokale 6 – vi starter kl. 19,00 med spisning
Dagsorden/indkaldelse fremsendes senere

Fremtidige datoer for møderne er:
udvalget.

2. december IKKE AFLYST – er møde med Gudenå løbs

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt.

Hilsen Birgitte

