Referat af konstituerende bestyrelsesmøde BAM 18. marts 2015
Deltagere:

Dan Vestergaard
Find Larsen
Anette Christensen
Jens Søndergaard
Werner Lynglund
Tonni Birk
Palle Valbjørn
Birgitte Heegård

Afbud:

Morten E Hartvig

Pkt.1.:

Konstituering af bestyrelsen

Formand:

Dan Vestergaard

Næstformand:

Morten Hartvig

Kassere:

Werner Lynglund

Sekretær:

Birgitte Heegaard
Tonni Birk
Palle Valbjørn
Anette Christensen

Arbejdende suppleanter: Find Larsen
Jens Søndergaard

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.

1: Formanden
•

Velkommen til vores nye suppleant Find Larsen – vi glæder os til samarbejdet.

2: Regnskab/opdatering af medlems status

•

Regnskab og budget gennemgået og godkendt på Generalforsamlingen

3: Sponsor
•

Tonni arbejder på udformning/bruger betaling på en ny klub jakke.

4: Web/presse
•

Jens sætter formandens beretning, regnskab og budget på hjemmesiden

5: Materiel

6: Træner

7: BAM løb
•

•
•

Pinen & Plagen løb 29 marts – vi har p.t. 82 tilmeldte – man medbringer selv
forplejning til turen derop – Jens sætter info på hjemmesiden. Vi opfordrer 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
•
•

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

Pkt. 3.:

Opdatering af kalender
•
•
•
•

Pkt. 4.:

Pinen & Plagen løb 29 marts 2015
Hamborg hel maraton 26.04. 2015
Sommerafslutning 01 juli 2015
24 timers løb 8-9. august

Evt.

Næste bestyrelsesmøder bliver:

13. april
4. maj
1. juni

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt

Mvh.
Birgitte

