Referat af bestyrelsesmøde BAM 2. februar 2015
Deltagere:

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

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.

1: Formanden
•
•
•
•

Der skal tages kontakt til Tri afdelingen om samarbejdes niveauet
Sportigan beder om en opdateret liste over temposættere/bestyrelse
Der er invitation fra aktivitets udvalget omkring Tange sø – Willy
repræsenterer BAM.
Møde i DGI torsdag – Annette, Helle Bak og Dan deltager

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Der er ca. 20 W&R der har meldt sig i klubben.
Generalforsamling d. 18.03.2015 – Budget og regnskab udarbejdes.

3: Sponsor
•

Der tegnes 1 års kontrakter med sponsorer – vi har dem vi skal bruge p.t. Super
godt arbejde af Tonni og udvalg.

4: Web/presse
•

Overvejelser omkring ny/opdatering af hjemmeside.

5: Materiel
•
•

Vores telt bliver repareret hos Vinge Produktions center i Sdr. Vinge, Dan
bringer det derop ved lejlighed.
Vi mangler løbeure til temposættere – forslag om valgfrit mellem med og
uden puls ur.

6: Træner
•

Der startes en temposætter kampagne op for at hverve nye. Der forsøges
med en prøve temposætter periode/rolle.

7: BAM løb
•

•

•
•

Henrik Bøges 100 maraton løb 14 marts. Sidste tilmelding forlænges til
1.03.2015. Der laves en ca. 8 km. rute, for at flere har mulighed for at deltage.
Vi søger efter nogle hjælpere til løbet.
Pinen & Plagen løb 29 marts – vi har p.t. 67 tilmeldte – vi skal opfordre til at
folk også husker at melde til selve løbet. Birgitte undersøger mulighederne
for bus, samt for fælles spisning efter løbet. (sandwich niveau)
Gudenå løbet 16. maj 2015 – der kommer info senere.
24 timers løbet 8-9 august – vi melder forlods 2 hold til, og ønsker samme
stade plads som sidste år – Palle V tager kampen op.

8: Social udvalget
•
•
•

•

Der arbejdes på en Wellness aften når hal byggeriet er færdig.
Der laves et foredrag med Gudenådalens fysioterapi – måske i samarbejde
med Røde Kors - Anette vender tilbage
Der er forslag om førstehjælp kursus, bl.a. med brug af hjertestarter, til
temposættere og bestyrelse. Tonni tager kontakt til Røde Kors. Kurset skal
gerne afholdes inden sommerferien – eller hurtigst muligt.
Sommerafslutningen afholdes som foregående år med grill pølser osv.

9: Klub fest

10: Klub ture
•
•

Dan arrangerer Hamborg hel maraton 26. april 2015
Pinen & Plagen løb 29 marts 2015

Pkt. 3.:

Opdatering af kalender
•
•
•
•
•
•

Pkt. 4.:

Arbejdsfordeling generalforsamling
•
•
•
•

Pkt. 5.:

”Rigtige mænd” åbent hus i samarbejde med DGI 28 februar.
Henrik Bøge Madsen 100 jubilæum løb 14 marts 2015
Generalforsamling 18 marts 2015
Pinen & Plagen løb 29 marts 2015
Hamborg hel maraton 26.04. 2015
Sommerafslutning 01 juli 2015

Generalforsamlingen er d. 18 marts 2015
Af hensyn til mad laves der tilmelding på hjemmesiden – sidste tilmelding 10
marts.
Der laves fælles spisning af varm mad fra kl. 19,30 til 20,00
Der er kaffe under generalforsamlingen – man køber selv drikkevarer.

Evt.
•

Der laves et åbent hus arrangement sammen med DGI – i forbindelse med
udsendelsen ”Rigtige Mænd” den 28.02.2015 fra 13-15 - Morten står for
arrangementet.

Næste bestyrelsesmøder bliver:

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

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt

Mvh.
Birgitte

