Referat af bestyrelsesmøde BAM 7. juli. 2014
Deltagere:

Dan Vestergaard
Birgitte Heegård
Lene Amdi
Anette Christensen
Werner Lynglund

Afbud:

Jens Søndergaard
Morten E Hartvig
Palle Valbjørn
Tonni Birk

Mødet startede med besøg af Gudenåudvalget, der gennemgik nye muligheder for løbet 2015.
Det blev foreslået at datoen er den 16. maj. Udvalget vender tilbage med mere konkrete
detaljer omkring evt. nyt samarbejde.

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.
-

1: Bestyrelsen

Der er henvendelse omkring BAM’s opbakning til det nye
tiltag fra Handelsstandsforeningen. Det hedder Projekt
8850, og er kupon system ved handel i Bjerringbro.
Vores bidrag bliver kun at informere om vores støtte på
hjemmesiden en enkelt gang. Det siger vi ja til, da
butikkerne støtter op om vores løb. osv.
Vedr. svømning starter det op 6/11 frem til 26/3- 15
Tilbuddet gælder alle vores medlemmer efter først til
mølle princippet. Ikke kun for medlemmer der vil dyrke
Triatlon.
Vi forestiller os at der kan være ca. 35 tilmeldte og det ca.
koster det samme som en indgangs billet til
svømmehallen.
Vi håber på et oplæg fra Michael/Jesper.

Tilmeldingen kommer efter sommerferien.
Muligheden for en 4x18x4 = (400 m svømning x 18 km.
cykling x 4 km. løb) eller (4 km. løb x 18 km. cykling x 4 km.
løb) triatlon/duatlon – bare for sjov – blev vendt.
Vi synes det kan være et spændende/sjovt tiltag og det
skal vi arbejde videre med.

-

2: Regnskab

Vi afventer de sidste indbetalinger. Werner sender rykkere
ud.
Der mangler den endelige opgørelse fra Sportstiming vedr.
Gudenåløbet.

3: Sponsor

Ingenting

4: Web/presse

Det blev vedtaget at der i næste nyhedsbrev skal
informeres om at det kun er resultater af BAM relaterede
løb der kommer på hjemmesiden, og det kun hvis man er
meldt til som BAM. Hvis man er meldt til under sin
arbejdsplads kommer det ikke på.

-

5: Materiel

Ingenting

-

6: Træner

Der er lagt nye træningsplaner ud på hjemmesiden.
Bedre info om løbe hold til nye løbere – udvalget er obs.
Der struktureres mere med ruter/hold inden løb.

-

7: BAM løb

Evaluering fra Motion Danmark sendes rundt til
bestyrelsen.

-

24 timers løb 9-10/8 – Der er 24 tilmeldte.
Palle informer om løbe tider og t-shirts til tilmeldte
2/11 er der Egeskovløb – info kommer senere
8: Socialudvalg

Til sommerafslutning var der 80 tilmeldte.
Det var en dejlig aften med masser af grill pølser
og hyggeligt samvær.

Evt. forslag til foredragsholder modtages gerne.

Pkt.3.:

-

9: Klub fest

-

10: Klub ture

Afholdes november

Opdatering af kalender:
9-10. august – 24 timers løb Viborg
2- november – Egeskov løb

Pkt.4.:

Evt.

Overvej mulighederne for at tiltrække nye løbere til
klubben.
Åbent Hus arrangement eller lign.
Annonce i avisen med det BAM kan tilbyde uorganiserede
løbere. Struktureret vintertræning osv.

Formanden ønsker jer alle en rigtig god sommer.
Næste bestyrelses møder bliver:

1. september
6. oktober
3. november

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 1. september – 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

