Referat af bestyrelsesmøde BAM 9 april. 2014
Deltagere:

Dan Vestergaard
Birgitte Heegård
Morten E Hartvig
Lene Amdi
Palle Valbjørn

Afbud:

Tonni Birk
Jens Søndergaard
Anette Christensen
Werner Lynglund

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde
-

Pkt.2.:

Referatet fra Generalforsamlingen godkendt

Nyt fra udvalg.
-

1: Bestyrelsen

Konkretisering af støtte medlemskab.
Kontingent kr. 150/år
Tilbud til personer der ikke ønsker at være løber,
men alligevel vil støtte op om klubben.
Støttemedlemskabet giver adgang til klubbens sociale
arrangementer, såsom fester, foredrag og lignende.
Støttemedlemsskabet kører som forsøgsordning 1 år.
Vi har modtaget en kvittering fra kommunen vedr.
indhentelse af børneattester.

-

2: Regnskab

Regning Mortens busser til KBH er ok

-

3: Sponsor

Ingenting

-

4: Web/presse

Evt. info. om tilmeldings regler og resultat formidling.

-

5: Materiel

Ingenting

-

6: Træner

Der følges op på resultaterne fra testløbene

-

7: BAM løb

Gudenåløbs udvalget er godt i gang.
24 timers løb 10-11/8

-

8: Socialudvalg

26. marts var der foredrag ved Ultra løber
Henrik Jørgensen – Hærvejsløbet. Interessant foredrag.
7. april var der foredrag/film fremvisning sammen med
biografen. Super god og interessant aften.
7. maj er der indbudt til løb i Gudenå Plantage –
arrangørerne er Foreningen for bevarelse af Tange Sø.
Der afsluttes med grill pølser.
Vi bliver inviteret til Tour de Tange 18. juni med spisning
bagefter – Palle Valbjørn vender tilbage.

-

9: Klub fest

Ingenting

-

10: Klub ture

Der er ca. 15 meldt til turen til Frankfurt.
Der var 63 BAM’ere der deltog i VM Kbh. Det var et super
godt arrangeret løb med fantastisk vejr og god stemning.
Vi var 53 i bussen og havde en hyggelig afslappet tur med
fin forplejning .

Pkt.3.:

Opdatering af kalender:
7. maj Løvspringstur til Tange
14-15. juni Stafet for livet – BAM laver hold (Evelyn)
18. juni Inviteret til Tour de Tange (Palle V)
9-10. august – 24 timers løb Viborg

Pkt.4.:

Generalforsamling:

Referatet er gennemgået.

Pkt.5.:

Ingenting.

Næste bestyrelses møder bliver:

5. maj
2. juni
7. juli
1. september
6. oktober
3. november

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 5. maj – 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

