Referat af bestyrelsesmøde BAM 6. oktober 2014
Deltagere:

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

Afbud:

Ingen

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.

1: Bestyrelsen
•
•
•
•
•

Der er meldt 42 til svømning – prisen rettes ind efter antal deltagere
Referat af møde i idrætsparken – de søger hjælpere til julefrokosten
Hvad kan BAM tilbyde ifbm. indvielsen af den nye hal
Motion Danmark afholder årsmøde 25.10 kl. 15 - 26.10 kl.14,00 Jan Møller og
Tonni Birk deltager i en del af årsmødet fra BAM.
Ref. af møde hvor muligheden for samarbejde omkring løb blev drøftet. Det
er løbsudvalget der ser på sagen. Evt. fælles marketing, hjælp til løb osv.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Kontingentet er nu på plads – de der p.t. ikke har betalt bliver slettet af
medlemskartoteket.
Gudenåløbet er nu endelig opgjort. Overskuddet bruges i klubben.

3: Sponsor
•

Ideoplæg af pakkeløsning / årskontrakt til sponsorer blev gennemgået, Udvalget
arbejder videre med sagen. Input modtages gerne.

4: Web/presse
•
•

Annoncer er sendt vedr. Walk & Run/åbent hus
Desværre er annoncen ikke kommet i sidste udgave af avisen

5: Materiel
•
•

Søgt Lions om beløb til indkøb af telt, grill m.m. – har ikke hørt nærmere
DGI tidtagning til Egeskov Løbet

6: Træner
•
•
•
•

Walt & Run opstart 12. oktober
Der søges hjælpere til deltagelse i Åbent hus arrangementet søndag
Der opsættes permanente skilte på cindersbanen med tider til brug ved
interval træning.
Forslag om gentagelse af medlem undersøgelsen eller informations møde

7: BAM løb
•
•

Egeskovløbet annoncers på hjemmesiden
Triløb 4-18-4 afholdes 21.09 – der var 42 deltagere – stor tak til Michael og
Jesper.

8: Social udvalget
•

•
•

Juleafslutning d. 10.12.2014 – lægges på hjemmesiden senere. Bliver i lokale
6 i år så vi har det for os selv. Der bliver en rute på 6 km som træner udvalget
nøje har udvalgt, med dans om juletræet på torvet.
Der arbejdes på en wellness når halbyggeriet er færdig.
Evt. foredrags holdes i starten af det nye år – kom venligst med forslag.

9: Klub fest
•

Information om Suppefesten er lagt ud på hjemmesiden.

10: Klub ture
•
•

Frankfurt 26.10.2014
Motorvejsløbet (Dan)

Pkt. 3.:

Opdatering af kalender
•
•

Pkt. 4.:

Valg til bestyrelsen
•

Pkt. 5.:

Juleafslutning onsdag d. 10.12.2014 kl. 18,00
Nytårs kur 01.01.2015 kl. 14,00

Vi obs. på et nyt medlem til bestyrelsen – forslag drøftes på best. møder.

Evt.
•

Triatlon delen – vi kontakter uformelle cykel klubber i Bjerringbro for at
forsøge at lave en samlet cykel/triatlon afdeling som underudvalg i BAM

Næste bestyrelsesmøder bliver:

3. november med spisning

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt

Mvh.
Birgitte

