Referat af bestyrelsesmøde BAM 1.december 2014
Deltagere:

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

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.

1: Bestyrelsen
•
•
•

Klub 8850 – vi reklamerer på hjemmesiden
Der skal tages kontakt til Tri afdelingen inden næste bestyrelsesmøde
Steen Lundgård vil gerne være den nye bestyrelse behjælpelig med en
medlems undersøgelse – det vurderes om vi kan bruge rundsendte løbe
undersøgelse i stedet.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Vi er p.t 293 medlemmer – det er ca. det antal vi har lagt på de senere år.
Tendenserne i mange klubber er dalende medlemstal, så vi er godt tilfredse.
Økonomien ser godt ud.

3: Sponsor
•
•

Ideoplæg af pakkeløsning / årskontrakt til sponsorer blev gennemgået af Tonni,
bestyrelsen siger ok til oplægget. Udvalget arbejder videre.
Jan Møller og Tonni har været til Løbsdag i Odense, der var 100 deltagere og 70
klubber var repræsenteret. Der er registreret 1200 afholdte løb i DK om året. Hvis
man kan samle ca. 500 løbere til et løb, skal klubben være tilfreds. Der var flere
forslag til reklame for løbene på de sociale medier. Jan Møller spørges om han vil

komme og fortælle bestyrelsen/løbeudvalget om de tips til løbs
afholdelse/reklame/afvikling der blev givet.

4: Web/presse
•
•
•
•

Der ryddes op på hjemmesiden i samråd med sponsor udvalget.
Der sendes pressemeddelelse rundt med info om juleafslutningen – Jens
tager billeder til hjemmesiden.
Palle Winther kontaktes vedr. materiale til Nytårs løbet
Der laves en ”spiseseddel” til hvordan man down loader firefox, så man kan
se løbe ruterne på Iform.

5: Materiel
•

Trænerne mangler løbe ure – evt. pande lamper – det drøftes i
trænerudvalget hvilke type ur, og om der skal investeres i lamper.

6: Træner
•
•
•
•

Morten 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 den 11/4 2015
Erik Albrechtsen holder som formand for udvalget – Morten Hartvig overtager
posten, og vi håber Erik vil blive i udvalget som menigt medlem.

7: BAM løb
•

Der laves en fælles klubtur til Pinen og Plagen løbet på Mors
d. 29 marts. Turen kan allerede nu ses på hjemmesiden. Der et distancer for
alle, og klubben står for bustransport samt forplejning. Turen er kun for BAM
medlemmer.

8: Social udvalget
•
•
•
•

Juleafslutning d. 10.12.2014. Der er ca. 80 tilmeldte. I lokale 6. 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 den 11/4 2015 når
han løber sit maraton nr. 100. Info kommer på hjemmesiden.
Der arbejdes på et foredrag med Thomas fra Gudenådalens fysioterapi vedr. foredrag om
skadesforebyggelse d. 26/1 2015 – når W&R er færdige med kurset.
Der laves en forårs/sommer tur – måske sommer afslutning?? med løb til Tangeværket –
kano til Bamsebo og bus hjem

9: Klub fest
•

Der deltog 70 til årets Suppe fest – det var en fin fest, og et efter sigende fantastisk band.
Vi takker udvalget for deres indsats.

10: Klub ture
•
•
•

Dan arrangerer Hamborg hel maraton i 2015
Der er forslag om Berlin halv
Pinen og Plagen løb 29 marts.

Pkt. 3.:
•
•
•
•
•

Opdatering af kalender
Juleafslutning onsdag d. 10.12.2014 kl. 18,00
Nytårs kur 01.01 .2015 kl. 14,00
Pinen & Plagen løb 29. 03.2015
Hamborg hel maraton 26.04. 2015
Henrik Bøge Madsen Jubilæums løb 11.04. 2015

Pkt. 4.:
•

Tri træning
Der laves et møde med Bronx – mountainbike, BAM og Tri udvalget– hvor der drøftes/
afstemmes muligt samarbejde.

Pkt. 5.:

Evt.

Næste bestyrelsesmøder bliver:

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

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt

Mvh. Birgitte

