Referat af bestyrelsesmøde BAM 5. maj. 2014
Deltagere:

Dan Vestergaard
Birgitte Heegård
Morten E Hartvig
Lene Amdi
Palle Valbjørn
Tonni Birk
Jens Søndergaard
Anette Christensen

Afbud:

Werner Lynglund

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.
-

1: Bestyrelsen

Formand Dan bød Tonni Birk velkommen i bestyrelsen.
Støttemedlemsskabet sættes på hjemmesiden.
Jens sender information om støttemedlemsskab ud til de
der melder sig ud af klubben.
Der er skema rundt fra Idrætsparken med mulighed for at
søge lokale/svømmehal timer osv. Vi søger om 1 times
svømning/undervisning, der udbydes til alle BAM – efter
først til mølle princippet.
Invitation til Dansk Atletik Forbunds årsfest vedhæftes.
Referat af møde i Grønt Gudenå Partnerskab uddelt.
Link til DGI forenings guide vedhæftes. I opfordres alle til
at gå ind og se filmen.
Gennemgang af tilbud fra div. energiselskaber, skrot
handler, forhandlere af div. cremer osv.
Det blev besluttet at lave et menupunkt som hedder
medlemstilbud med diverse links på hjemmesiden, hvor

firmaer kan få sit logo og tilbuddet på. Der vil så løbende i
nyhedsbrevene blive gjort opmærksom på nye tilbud.
Dvs. tilbuddet kommer rundt til alle medlemmer 1 gang +
det ligger under linket på hjemmesiden så længe det
ønskes.
Det koster et engangsbeløb på kr. 2.500,00 momsfrit det
første år, herefter opkræves årligt kr. 500 momsfrit (alt er
forud betalt).
Alle tilbud skal godkendes af bestyrelsen, om det er
relevant for BAM’s medlemmer.
Dan og Erik A arbejder på pris overslag til renovering af
cindersbanen.
-

2: Regnskab

Der er sendt giro kort ud – og ca. 40 har allerede betalt.
Der følges op næste gang.

-

3: Sponsor

Ingenting

-

4: Web/presse

Ny udvalgsplan sættes på hjemmesiden.
Facebook/hjemmeside informationen blev drøftet.
Der er ca. 1000 klik på hjemmesiden om ugen.

-

5: Materiel

Mogens Johansen afleverer gammelt it materiel i
klubhuset. (Dan)

-

6: Træner

Intet, men Jens ønsker at udtræde som medlem.

-

7: BAM løb

Jan Møller kom og viste en film om Gudenåløbet.
Filmen lægges på hjemmesiden.
Alle skal prøve at få flere med til løbet.
24 timers løb 9-10/8 – Palle V har styr på det.
Bam yder et tilskud i omegnen af 7.000 kr.
Sportigan/Lions løb 5. juni kl. 16,30

-

8: Socialudvalg

7. maj er der indbudt til løb i Gudenå Plantage –
arrangørerne er Foreningen for bevarelse af Tange Sø.
Der afsluttes med grill pølser.
Sommerafslutning bliver onsdag d. 2.juni ca. 19,00
Samme koncept som 2013

Evt. forslag til foredragsholder/socialt løb modtages
gerne.

Pkt.3.:

-

9: Klub fest

-

10: Klub ture

Afholdes november

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.:

Evt.

Næste bestyrelses møder bliver:

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

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 2. juni – 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

