Referat af bestyrelsesmøde BAM 16. december 2013
Deltagere:

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

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde
-

Pkt.2.:

Referatet godkendt

Nyt fra udvalg.
-

1: Bestyrelsen

Drøftelse om mulighed for passivt medlemskab –
Werner undersøger de juridiske muligheder og vender
tilbage med oplæg til næste bestyrelses møde.
Drøftelse om formen af Tri-afd. som under udvalg
Indberetning af medlemstal Werner / Jens

-

2: Regnskab

Vi flytter vores driftskonto til Jyske Bank hvor der oprettes
en driftskonto + en arrangements konto. I den forbindelse
skal bestyrelsen huske at scanne billede legitimation ind til
Werner.
Regnskab over Egeskovløbet er sendt rundt
Regnskab over BAM festen er godkendt.
Jubilæums løbet kostede os 3.400 kr.

-

3: Sponsor

Sponser kontrakt med Mammen Mejeri er i hus

-

4: Web/presse

Vores Facebook side kører vider, forsøges brugt i
forbindelse med løb. Vi lægger vores kalender ud.

-

5: Materiel

Vi kommer til at mangle nye løbe ure næste år

-

6: Træner

Vi inviteret Søren Rasmussen til opstarts møde i det nye år

-

7: BAM løb

Gudenå løbet laves igen – udvalget vender tilbage

-

8: Socialudvalg

7/4 2014 arrangeres der foredrag sammen med biografen
– det undersøges om vi kan købe alle billetterne.
Juleafslutningen var hyggeligt med stor opbakning – dog
kontaktes Birte i Cafeen vedr. pris.

Pkt.3.:

-

9: Klub fest

God og hyggelig ” suppe dag” med super fest bagefter.
Stor tak til udvalget.

-

10: Klub ture

Bus tur til Kbh. VM
Frankfurt Maraton
København Maraton

Opdatering af kalender

13/1 Eksamen/afslutning walk & run
15/1 Opstart af nyt klub år
19/3 Generalforsamling kl. 20,00
29/3 2014 VM Halvmaraton
7/4 2014 løbs og biograf arrangement

Pkt.4.:

Generalforsamling:

Afholdes onsdag d. 19 marts kl. 20,00 lokale 6
Vi er vært ved sandwich, kaffe, vand
Det lægges på hjemmesiden med tilmelding.
På valg er:

Mogens
Werner
Birgitte

Der alle ønsker genvalg.

Suppleanter er Jens og Lene – vender tilbage om de
ønsker genvalg.
Dagsorden til generalforsamlingen laves klar til næste
møde.

Triatlon:

Jesper og Michael arbejder videre

10 års avis jubilæum:

Overvejelser om markering – evt. PR

Pkt.5.:

Nisseløb i Bjerringbro d. 15/12 aflyst

Dato for næste møde er mandag d. 20. januar kl. 19,00

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt.

Formanden ønsker jer en god jul og godt nytår, samt tak for godt samarbejde i året der gik.

Hilsen Birgitte

