Referat af bestyrelsesmøde BAM 20. januar. 2014
Deltagere:

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

Afbud:

Palle Valbjørn

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde
-

Pkt.2.:

Referatet godkendt

Nyt fra udvalg.
-

1: Bestyrelsen

Vedr. sko køb kontakter BH Claus Halskov for opdatering
Evt. reklame for selve arrangementet til Jens
Mail fra Kim Ilsvard vedr. DM i 10 km – Bestyrelsen
arrangere ikke turen, men potentielle deltagere er
velkommen til selv at lave en fælles tur.
Dan giver Claus Halskov info.
God afslutning af walk & run den 17. januar – super godt
gået af alle – tak til temposætterne.
Tak for gavekort fra Lene Thaysen Jensen – er gerne med
i ”socialudvalget” fremover.
Vi er for sent ude vedr. tema om sundhed uge 4
i Gudenådalensavis – der laves senere reklame for
Gudenåløbet.

Vi melder Kirsten Gade til kursus – vi holdes udgifts
neutral.
Vi deltager ikke i valg til folkeoplysnings udvalget.

-

2: Regnskab

Afregning Søren Rasmussen - mangler
Konto i Jyske bank er ok – der tegnes ”hacker forsikring”
Regnskabet sendes rundt inden generalforsamlingen til
bestyrelsen – der laves budget

-

3: Sponsor

Jyske Bank og Mammen ost er på plads.

-

4: Web/presse

Vores Facebook side kører videre
Info omkring VM lægges på
Kontakt evt. Henrik Bøge Madsen omkring maraton sæson

-

5: Materiel

Der ombyttes 3 Garmin ure til ca. 5-600 kr.

-

6: Træner

God opstart med foredrag v/Søren Rasmussen
Vi håber alle er inspireret.
Husk at spørge hver onsdag om der er nye løbere
Det præciseres hvilke kursus (DGI) klubben anbefaler
temposætterne.

-

7: BAM løb

Gudenåløbs udvalget er godt i gang – følg dem på
Facebook.
Forslaget om gratis kontingent ifbm. løbeskole/sponsor
pakke. Bestyrelsens holdning er at det er ok med gratis
kontingent til og med løbet d. 24 maj – derefter kr. 100,00
til dækning af resten af året. Dan informerer udvalget.

-

8: Socialudvalg

7/4 2014 arrangeres der foredrag sammen med biografen
– vores temposættere / bestyrelsen har fået en billet i
gave som tak for året der gik. Evt. overskydende udbydes.
Hyggelig juleafslutning – dog skal der være mere styr på
løbs ruten til næste år.

BH kontakter Henrik Leth Jørgensen omkring foredrag
efter løb en onsdag i april/maj – se mail fra DGI

Pkt.3.:

-

9: Klub fest

Tak for et godt nytårs arrangement.
Ingen fest i støbeskeen p.t.

-

10: Klub ture

Der arrangeres fælles mad/drikke i bussen på udturen –
info kommer senere.
Det undersøges om der er mulighed for fælles afhentning
af start numre.

Opdatering af kalender: 29/3 - 2014 VM Halvmaraton
7/4 - 2014 løbs og biograf arrangement

Pkt.4.:

Generalforsamling:

Afholdes den 19.03.2014
Mogens Johansen ønsker desværre ikke genvalg.
Suppleanter: Lene A og Jens
Valg af dirigent: Jørn Kjærgaard spørges
Best. beretning – send input til Dan senest 5/3
Regnskab: Werner
Budget: Werner og Jens
Revisor: Werner kontakter revisor

Jens bestiller lokale og forplejning til generalforsamlingen

Forslag fra bestyrelsen:

Der laves en gruppe der hedder BAM’s hjælpere.
Gruppen består af ex. løbere, der stadig ønsker at give en
hånd med til arrangementer, og ønsker at deltage i
foredrag/fest/sociale arrangementer der ikke omhandler
løb. Gruppens medlemmer skal have medlems nr. i
klubben og betale kr. 100/år i kontingent

Triatlon:

Tri klubben foreslås som en gren af BAM (som udvalg)
Kontingentet er kr. 200,00 der går til Tri unionen og kr.
300,00 som alm. kontingent til BAM.
Svømning afregnes individuelt.

Det foreslås at en fra Tri sidder med i bestyrelsen.

Pkt.5.:

Ingenting.

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 3. marts – vi starter kl. 19,00 med spisning.
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

