Referat af bestyrelsesmøde BAM 13. april 2015
Deltagere:

Dan Vestergaard
Find Larsen
Morten E Hartvig
Tonni Birk
Palle Valbjørn
Birgitte Heegård
Morten E Hartvig

Afbud:

Jens Søndergaard
Anette Christensen

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.

1: Formanden
•
•

•

Bestyrelsen er enige om at fastholde træningstiderne som de er. Dvs. vi følger
sommer/vintertid om lørdagen
Vedr. indvielsen i hallen 9/5 (fra 11-14) laver vi et/to børneløb med gevinster
fra lager. Dan og Birgitte står for løbet – Find er vejviser.
Der laves en stand med materialer til Gudenåløbet – Tonni er ansvarlig
Idrætsparken laver en stafet hvor alle klubber skal stille med 2 deltagere. Vi
stiller med Morten +?
Vi tager en snak med Viborg Idrætsråd vedr. tilgang til skove og stier

2: Regnskab/opdatering af medlems status

•
•

Der sendes giro kort ud inden den 20. maj
Navnet på BAM’s konto i brugsen laves om til Bjerringbro atletik & motion

3: Sponsor
•
•

•

De fleste af års kontrakterne med sponsorer er afsluttet, der kan nu sendes
faktura ud.
Det blev besluttet at lave en gul Fusions jakke som klub jakke – kun med BAM
logo på ryggen og Sportigan tryk foran. Egenbetalingen bliver ca. 350 + navn hvis
det ønskes.
Klub Danmark aktiveres – vi vender det lige på næste møde, om det er noget vi
skal deltage i, og omfanget.

4: Web/presse
•

•

Vi er enige om alle at gå hjem og studere hjemmesiden – næste møde sættes
ekstra tid af til at komme med input og forslag til optimering. Der medbringes
evt. en bærbar computer så man kan se hjemmesiden.
Der er forslag om at lave en klumme med tider fra eksterne løb – der evt. står
på hjemmesiden 2 uger. Man skal selv sende sine tider til Jens.

5: Materiel
•
•
•

Vores telt er afleveret til reparation.
Der bestilles et Garmin 110 til Hanne Winther – vi køber ikke til lager, men
køber når behovet opstår.
Der er ønske fra træner gruppen om trænings redskaber til at medbringe som
supplement til løbeturen

6: Træner
•
•
•

Vi opfordrer potentielle temposættere til at melde sig.
DGI har indkaldt til netværksaften 28/4 vedr. Tri motion
Der indkaldes til træner møde snart

7: BAM løb
•
•
•
•
•
•

Det overvejes om ruten fra Henriks Jubilæumsløb skal danne grundlag for et
tidligt forårsløb fremover
Gudenå løbet 16. maj 2015 – der er tilmelding på hjemmesiden.
24 timers løbet 8-9. august
Hamborg Marathon d. 25/4 – der er 16 der skal løbe
Stafet for livet 20-21. juni
Sportigan Lions løb 4. juni

8: Social udvalget
•
•
•

•

Super hyggelig wellness aften med 40 deltagere. Måske gentages det.
Der laves et foredrag med Gudenådalens fysioterapi - Anette vender tilbage
Tonni arrangerer første hjælps kursus sammen med Røde Kors – der tilmeldes
et hold før sommer ferien, og et efter. Der kan være 16 på hvert hold, og det
bliver primært udbudt til temposættere i første omgang. Kurset varer 4 timer
og omhandler hjertemassage og brug af hjerte starter.
Sommerafslutningen afholdes som foregående år med grill pølser osv.

9: Klub fest

10: Klub ture
•
•
•

Pkt. 3.:

Opdatering af kalender
•
•
•
•
•

Pkt. 4.:

Hamborg hel maraton 26.04. 2015
Sommerafslutning 01 juli 2015
24 timers løb 8-9. august
Stafet for livet 20/21. juni
Sportigan Lions løb 4. juni

Arbejdsfordeling nye bestyrelse
•

Pkt. 5.:

Dan arrangerer Hamborg hel maraton 26. april 2015 – der er 13 løbere og 3
supportere der skal afsted.
24 timers løb 8-9. august
Evt. Halv Marathon til København 13/9

Evt.

Punktet gemmes til næste møde

Næste bestyrelsesmøder bliver:

1. juni
2. juli
7. september
5. oktober
2. november

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt

Mvh.
Birgitte

