Referat af bestyrelsesmøde BAM 4. november 2013
Deltagere:

Dan Vestergaard
Jens Søndergaard
Birgitte Heegård
Anette Christensen
Palle Valbjørn
Mogens Johansen
Lene Amdi
Werner Lynglund

Afbud:

Morten E Hartvig

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde
-

Pkt.2.:

Referatet godkendt

Nyt fra udvalg.
-

1: Bestyrelsen

1 spadestik til Idrætsparken 11/11 kl. 16,00
Håber vi fra bestyrelsen møder talstærkt op.
8/11 kl. 15,00 er der indvielse af kunst stof banen – vi
deltager ikke.
5/11 valgmøde Idræts Rådet – vi deltager ikke

-

2: Regnskab

Der sendes en regning til Lions på skilte m.v.
Werner undersøger med konto i Jyske bank
Måske en/flere klub konti til arrangementer
Afregning Søren Rasmussen
Der laves en liste over hvem der skal have gavekort til jul –
listen afleveres til Birgitte der bestiller dem.(400,00 kr.)
Evt. gavekort til Bio/BAM arrangement senere på året.

Det undersøges hvem der fik den sidste VM billet - Erik

-

3: Sponsor

Jyske Bank giver kr. 7000 til Egeskovløbet
Hvis man vil have sit logo på hjemmesiden koster det
kr. 5000,00 pr. år. Udover hjemmesiden får man logo på
materiale vedr. et specifikt løb.

-

4: Web/presse

Vores Facebook side kører vider

-

5: Materiel

Skilte er ok.
Gammelt tidtagnings materiel forsøges solgt til
medlemmerne, måske gennem nyhedsbrev
– Mogens laver liste.

-

6: Træner

Trænere er på kursus – der skal struktur på onsdags
træningen.
Søren Rasmussen bruges evt. til info. til alle.

-

7: BAM løb

Egeskov løbet 10/11 2013

-

8: Socialudvalg

7/4 2014 arrangeres der foredrag sammen med biografen
– det undersøges om vi kan købe alle billetterne.
Juleafslutning onsdag 11/12 – vi starter kl. 18,00 ved
hallen. Der er fællesspisning i cafeen kl. 19,30 – pris 50,00
ekskl. drikkevarer. Jens laver invitation.
Menuen er traditionel julemad

Pkt.3.:

-

9: Klub fest

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

-

10: Klub ture

Info vedr. fælles bus til VM-halvmaraton sættes på
hjemmesiden. Det koster kr. 200 pr. deltager – afgang
Bjerringbro ca. 06,30 – hjem sidst på eftermiddagen.

Opdatering af kalender
10/11 kl. 11,00 ( Søndag) – Egeskovløb

16/11 Suppeløb + fest
2/12 Møde om Gudenåløbet
11/12 Juleafslutning
13/1 Eksamen/afslutning walk & run
15/1 Opstart af nyt klub år
29/3 - 2014 VM Halvmaraton
7/4 - 2014 løbs og biograf arrangement

Pkt.4.:

Triatlon møde:
Der var ca. 40 deltagere og alle var enige om at arbejde
videre på modellen Bronx cykling med træning tirs/ons kl.
19,00 + søndag kl. 10,00.
Svømning undersøger Michael/Jesper
Løb er BAM’ s officielle træningstider – hvor man skal
være medlem af BAM for at deltage.
Vi er enige om at BAM bakker op om det nye tiltag.

Pkt.5.:

Ingenting.

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 2. december – vi starter kl. 19,00 med spisning – der fremsendes
ingen dagsorden, da det eneste punkt bliver info. fra løbsudvalget vedr. Gudenåløbet.
Dog sendes der er ”Remind mail” (afbud Palle V)
Meld venligst tilbage om i deltager – af hensyn til madbestilling
Lokale kommer på info. tavle i hallen

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt.

Hilsen Birgitte

