Referat af bestyrelsesmøde BAM 2. marts 2015
Deltagere:

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

Afbud:

Werner Lynglund

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
Møde i DGI – Annette, Helle Bak og Dan deltog og var enige om at den måde
vi greb kursusdelen an på, er den rigtigt for os.
Forespørgsel fra musik arrangement i Viften om reklame på hjemmesiden,
afvises, da det ikke er et Gudenå event arrangement.
Klub 8850 mangler materiale fra klubben til reklame fremstød, vi forventer et
oplæg til godkendelse inden offentliggørelse.
Lørdag d. 7/5 er der officiel åbning af Bjerringbro Hallen – vi forventes at
deltage med en event/arrangement.
Der er forespørgsel fra medlemmer omkring klub jakke – vi undersøger hvad
en gul Fusion jakke eller tilsvarende kvalitet koster. Tonni spørger Sportigan.

2: Regnskab/opdatering af medlems status

•

Generalforsamling d. 18.03.2015 – Budget og regnskab udarbejdes. Werner
sender regnskab/budget ud til bestyrelsen hurtigst muligt.

3: Sponsor
•

De fleste af års kontrakterne med sponsorer er afsluttet, der er kun få der
mangler at falde på plads.

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 – ved akut mangel købes der enkelte hos
Sportigan
Der er ønske fra træner gruppen om trænings redskaber til at medbringe som
supplement til løbeturen

6: Træner
•

•

Der har ikke meldt sig nogen som temposætter. Vi opfordrer igen fra
”stenen” onsdage. Der bliver mulighed for at melde sig som temposætter
hjælper. Meningen er at have en temposætter hjælper bank, hvor man kan
plukke de hjælpere der skal bruges på forskellige tempo/hold.
Der dukkede ingen op til ”Rigtige Mænd” arrangementet lørdag.

7: BAM løb
•
•
•
•
•

Henrik Bøges 100 maraton løb 14 marts – der er pt tilmeldte 81.
Vi søger efter nogle hjælpere til Henriks løb.
Pinen & Plagen løb 29 marts – vi har p.t. 82 tilmeldte – vi skal opfordre til at
folk også husker at melde til selve løbet
Gudenå løbet 16. maj 2015 – der er tilmelding på hjemmesiden.
24 timers løbet 8-9. august – vi har meldt 2 hold til og har fået tildelt ”Konge
pladserne” Godt kæmpet Palle.

8: Social udvalget
•
•
•
•
•

Der arbejdes på en Wellness aften når hal byggeriet er færdig.
Der laves et foredrag med Gudenådalens fysioterapi - Anette vender tilbage
Der er planer om førstehjælp kursus, bl.a. med brug af hjertestarter. Tonni
har haft kontakt til Røde Kors, og de vender tilbage.
Der er arrangeret fælles bus til Pinen og Plagen løbet. Efter løbet er der mad
og kaffe i arrangørenes klubhus Rolstrupvej 9, Nykøbing.
Sommerafslutningen afholdes som foregående år med grill pølser osv.

9: Klub fest

10: Klub ture
•
•
•

Pkt. 3.:

Opdatering af kalender
•
•
•
•
•
•

Pkt. 4.:

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
24 timers løb 8-9. august

Arbejdsfordeling generalforsamling
•
•
•
•
•

Pkt. 5.:

Dan arrangerer Hamborg hel maraton 26. april 2015 – der er 13 løbere og 3
supportere der skal afsted.
Pinen & Plagen løb 29 marts 2015 – 82 tilmeldte hos Bam
24 timers løb 8-9. august

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.
Husk at vende tilbage til Dan med input til bestyrelsens beretning, fra jeres
respektive udvalg. Skriv i god tid, så han har en chance for at få tingene sat
sammen.

Evt.
•

•

Bestyrelsen fik besøg af Jan Møller, der først fortalte om det nye tiltag der
hedder Viborgs 5 store løb, hvor Gudenåløbet også er med. Der er lavet en fin
brochure på både dansk/engelsk/tysk. Brochuren deles ud til alle løbe klubber
i Danmark. (også i udlandet til udvalgte klubber/arrangementer)
Jan lavede en gennemgang af forberedelserne til Gudenåløbet. Det er jo i år i
samarbejde med Grundfos OL, og vi glæder os til den internationale stemning

•

der vil være omkring løbet. Der er allerede god tilslutning fra Grundfos side,
og vi håber på at vores medlemmer hurtigt melder til løbet.
Der bliver lavet en gå rute på ca. 5 km.

Næste bestyrelsesmøder bliver:

Op til den nye bestyrelse – men forslag om
13. april
4. maj
1. juni

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt

Mvh.
Birgitte

