Referat af generalforsamlingen BAM - 18. marts.2015
Omkring 40 sultne Bam løbere mødte op i lokale 6, og efter indtagelse af Ungarsk Gullasch med
kartoffelmos var vi mætte, og klar til årets generalforsamling

Formand Dan bød velkommen.

Pkt.1.:

Valg af dirigent.
Erik Albrechtsen blev valgt, og han formåede at guide mødet igennem med god to
og orden.
Erik kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet, og sat på
hjemmesiden rettidigt.

Pkt.2.:

Bestyrelsens beretning.
Dan fremlagde beretningen – den vedhæftes referatet.

Pkt.3..

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Vedlægges referat
Werner gennemgik regnskabet, der blev godkendt af forsamlingen

Pkt.4.:

Fremlæggelse af budget for det påbegyndte regnskabsår, herunder fastsættelse af
medlems kontingent. Vedlægges referat
Werner lavede en gennemgang af budgettet, det blev vedtaget at kontingentet er
uændret 300,00 kr. inkl. fri tilmeldingsgebyr til Egeskovløbet 2013

Pkt.5.:

Indkomne forslag, herunder eventuelle forslag fra bestyrelsen.
Der er ingen indkomne forslag, heller ikke fra bestyrelsen

Pkt.6.:

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Dan Vestergård (genvalgt)
Morten Egelund Hartvig (genvalgt)
Palle Valbjørn (genvalgt)
Anette Christensen (genvalgt)

Pkt.7.:

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Jens Søndergård (genvalgt)
Find Larsen blev valgt – velkommen til ham.

Pkt.8..

Valg af revisor:
Kurt Pedersen

kt.9.:

Valg af revisor suppleant:
Steffen Laursen

Pkt.10.:

Eventuelt
Overskuddet fra Tange Sø Maraton – Henriks Jubilæums løb kr. 4.500,00 blev
overrakt til Henrik Madsen.

3. maj er der Wings of life løb i Århus – det er et internationalt velgørenheds løb,
til fordel for rygmarvs skadede. Der kommer info på hjemmesiden.

Klubbens medlemmer opfordres til at deltage i Stafet for Livet 2015 – der kommer
mere info. på klubbens hjemmeside.

Når byggeplads hegnet er væk, starter vi igen løbeturene foran hallen. Så er der jo
også mulighed for vand, eller en forfriskning i Cafeen når vi kommer tilbage.

Der er forslag om et rent damehold til 24 timers løbet – vi ser lige tilmeldingerne.
Forslag om permanent at løbe kl. 9,00 på lørdage – der drøftes i bestyrelsen.

På klubben og bestyrelsens vegne takkes Lene Amdi for sit arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsens fremtidige konstitution lægges ud på hjemmesiden

