Referat af bestyrelsesmøde BAM 1. september 2014
Deltagere:

Dan Vestergaard
Lene Amdi
Anette Christensen
Werner Lynglund
Jens Søndergaard
Morten E Hartvig
Palle Valbjørn
Tonni Birk

Afbud:

Birgitte Heegård

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.

1: Bestyrelsen
•
•
•
•
•

Ny bro og træksti ved at være på plads forventet opstart på arbejdet i 2015.
Viborg Kommune og DGI inviteret til møde om nyt IT system – Konvensus
Ideforslag modtages – hvad skal BAM tilbyde i forbindelse med indvielse af
den nye hal.
Der er innovationsdag på Viborg Rådhus den 11.09. Dan forventer at deltage.
Motion Danmark afholder årsmøde 2510 kl. 15 - 26.10 kl.14. Jan Møller og
Erik Albrechtsen foreslået som mulige deltagere fra BAM.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•
•

Gennemgang af medlemmer som endnu ikke har betalt. Bestyrelsen
besluttede at slette dem af medlemskartoteket.
Gudenåløbet ser ud til at give et fornuftigt overskud. Overskuddet bruges i
klubben.
8850 konceptet blev gennemgået. Tages med på et kommende
medelmsmøde.

3: Sponsor
•

BAM er et godt brand. Der var forslag om at lave kontakter med byens
erhvervsliv i form af pakkeløsninger. Tonni, Verner, Jens og Jan laver oplæg til
mulige løsninger. Alle bedes komme med input til de 4.

4: Web/presse
•
•

Oversigter på medlemsfordele
Medlemsliste opdateres med aktive og passive

5: Materiel
•

Søgt Lions om beløb til indkøb af telt, grill m.m.

6: Træner
•
•

Stadig problemer med løbere som løber forbi temposætterne ved
onsdagstræningen.
Morten og Anette tale med Erik vedr. opgaverne i træner udvalget.

7: BAM løb
•
•
•

24 timers løbet i Viborg var et godt arrangement
Egeskovløbet annoncers på hjemmesiden
Triløb 4-18-4 afholdes 21.09

8: Social udvalget
•

Hovederne lægges i blød – til nye arrangementer.

9: Klub fest
•

Egenbetaling til dette års klu fest bliver på 175,- kr.

10: Klub ture
•
•
Pkt. 3.:

Frankfurt
Motorvejsløbet (Dan)

Opdatering af kalender
Intet

Pkt. 4.:

Tiltrækning af nye medlemmer
Anette laver oplæg og fremsender til bestyrelsen. Alle bedes komme med input

Pkt. 5.:

Evt.
Møde 02.09 vedr. Atletik ???? – der skal inspiceres baner m.m. Erik m.fl. deltager
Opfordring til at finde nye emner til bestyrelsesarbejdet.

Næste bestyrelsesmøder bliver:

6. oktober kl. 19 med spisning
3. november

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt

Mvh
Anette

