Referat af bestyrelsesmøde BAM 3. november 2014
Deltagere:

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

Afbud:

Werner Lynglund
Palle Valbjørn

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.

1: Bestyrelsen
•
•
•
•
•

Svømning starter 6/11
Der mangler stadig hjælpere til julefrokosten
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.
Der skal tages kontakt til Tri afdelingen inden næste bestyrelsesmøde
Steen Lundgård vil gerne være den nye bestyrelse behjælpelig med en
medlems undersøgelse.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Der er bevilget 5000 kr. fra Sportigan /Lions løb – det overvejes om der for
pengene skal købes reoler til lager hallen ved DLG.

3: Sponsor
•

Ideoplæg af pakkeløsning / årskontrakt til sponsorer blev gennemgået af Tonni,
bestyrelsen siger ok til oplægget.

4: Web/presse
•

Der sendes nyhedsbrev ud omkring Suppe festen.

5: Materiel
•

Vores telt bliver repareret hos Vinge Produktions center i Sdr. Vinge, Dan
bringer det derop ved lejlighed.

6: Træner
•
•
•
•
•
•
•
•

Walt & Run startede 12. oktober – 26 nye
Der opsættes permanente skilte på cindersbanen med tider til brug ved
interval træning.
Der er indkøbt 20 refleks/lys armbånd til temposætterne
Der indkaldes til temposætter møde inden længe
Temposætter gruppen omkring W&R fungerer rigtig godt.
Træner udvalget kommer med opdateret liste over hvem der skal have
julegave, den afleveres til Birgitte, der bestiller gavekort til 8850
Trænerudvalget laver en rute til juleafslutningen
Der laves rute til Henrik Bøge Madsens jubilæums løb

7: BAM løb
•

Egeskovløbet havde alle betingelserne for et godt arrangement – desværre
var der alt for få eksterne deltagere – og specielt for få BAMMERE – synd for
det ellers gode arrangement.

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 laves et 100 jubilæums løb sammen med/for Henrik Bøge Madsen når
han løber sit maraton nr. 100 – Bestyrelsen/trænerudvalget/socialudvalget
står for arrangementet.(Hold øje med hans løb, så vi ca. ved hvornår det er)
Der arbejdes på en wellness når halbyggeriet er færdig.
Evt. foredrags holdes i starten af det nye år – kom venligst med forslag.
Der laves en forårs/sommer tur – måske sommer afslutningen ?? med løb til
Tangeværket – kano til Bamsebo og bus hjem
Der laves et foredrag med Vita Vels-Gudenådalens fysioterapi onsdag d. 21/5,
udvalget vender tilbage.

9: Klub fest
•

Information om Suppefesten er lagt ud på hjemmesiden – der er alt for få
tilmeldte – der er sendt nyhedsbrev ud – så håber vi på mange flere
tilmeldinger.

10: Klub ture
•
•
•

Pkt. 3.:

Opdatering af kalender
•
•
•

Pkt. 4.:

Juleafslutning onsdag d. 10.12.2014 kl. 18,00
Nytårs kur 01.01 .2015 kl. 14,00
Hamborg hel maraton 26.04. 2015

Valg til bestyrelsen
•

Pkt. 5.:

Dan arrangerer Hamborg hel maraton i 2015
Der er forslag om Berlin halv
Evt. fælles tur til dansk 6-12-21 km. løb(kom med forslag )

Der er styr på sagerne.

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:

1. december
2. februar
2. marts
13. april
4. maj
1. juni

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt

Mvh.
Birgitte

