Referat af bestyrelsesmøde BAM 2. juni. 2014
Deltagere:

Dan Vestergaard
Birgitte Heegård
Morten E Hartvig
Lene Amdi
Palle Valbjørn
Tonni Birk
Werner Lynglund

Afbud:

Jens Søndergaard
Anette Christensen

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.
-

1: Bestyrelsen

Der er tilbudt salg af billeder fra Gudenåløbet taget af
Breinholt foto. Der er ingen der har rekvireret ham som
fotograf, derfor takker vi nej til tilbuddet.
Han må lave et sponsorat for at kunne formidle sine
billeder gennem BAM’s kanaler.
Vi takker ja til Tove og Hans Eriks oplæg til Nice Marathon

-

2: Regnskab

Der er p.t. 30 der har meldt sig ud, stort set det samme
som sidste år. Vi afventer de sidste ind betalinger.

-

3: Sponsor

Udvalget kontakter Gudenåløbets sponsorer vedr. evt.
langsigtet kontrakt – eks. 3 år.

-

4: Web/presse

Ingen bemærkninger

-

5: Materiel

Tidtagning Egeskovløb – evt. DGI’s kr. 24/løber
Vi skal allerede nu have styr på det.

-

6: Træner

Bedre info om løbe hold til nye løbere – udvalget er obs.
på det. Der struktureres mere med ruter/hold inden løb.
Klubben tilbyder træner kurser til trænere/udvalg – det er
et tilbud fra klubben – ikke et krav.

-

7: BAM løb

Evaluering af Gudenåløb kommer senere.
Der kommer også en vurdering fra Motion DK
Det var et fantastisk arrangement - super udvalg.
24 timers løb 9-10/8 – Palle V har styr på det
Der lægges information ud på hjemmesiden- med endelig
tilmelding.
Vi opfordrer vores medlemmer til at støtte op om Stafet
for Livet.

8: Socialudvalg

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:
14-15. juni Stafet for livet – BAM laver hold (Evelyn)
18. juni Inviteret til Tour de Tange (Palle V)
6. juli – sommer afslutning
9-10. august – 24 timers løb Viborg

Pkt.4.:

Evt.

Overvej mulighederne for at tiltrække nye løbere til
klubben.
Åbent Hus arrangement eller lign.

Næste bestyrelses møder bliver:

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

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 7. juli – 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

