Referat af bestyrelsesmøde BAM 7. september 2015
Deltagere:

Dan Vestergaard
Find Larsen
Morten E Hartvig
Palle Valbjørn
Birgitte Heegård
Morten E Hartvig
Anette Christensen
Jens Søndergaard

Afbud:

Tonni Birk

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.

1: Formanden
•

•
•
•

Der har været afholdt 2x førstehjælps kursus gennem Røde Kors Bjerringbro.
Kurset var for temposættere og bestyrelsen. Deltagerne er enige om at det
var et fantastisk lærerigt kursus, og at vi alle virkelig har fået noget med i
bagagen – klubbens tiltag ifbm. se punktet træner.
Palle Winther repræsenterer BAM til møderne i Grøn Gudenå Partnerskab
Der er årsmøde i DIF den 3. oktober
Vi er blevet kontaktet af diabetes foreningen vedr. salg af skrabelodder, vi
takker nej til tilbuddet.

2: Regnskab/opdatering af medlems status

•

•

Bif samvirke blev i aften nedlagt – Samvirket blev stiftet i 1959, og at der ikke
har været afholdt møder i foreningen siden 1995. Det undersøges om der står
noget i vores vedtægter om Bif samvirket – umiddelbart ikke, men det skal
lige undersøges grundigt inden generalforsamlingen.
Der afventes endeligt regnskab fra Gudenåløbet.

3: Sponsor
•

Tony starter allerede i efteråret med at få kontrakterne på plads til det nye år.

4: Web/presse
•
•
•

Det præciseres at Jens er presse koordinator – udvalgene/arrangørerne skal
selv sørge for billeder og referat til hjemmesiden.
Jens formidler henvendelser fra pressen
Hvis man er interesseret i at få et resultat på hjemmesiden, skal man selv
indsende resultat/billede til Jens, med mindre det er en fælles tur/løb hvor
arrangørerne sørger for det.

5: Materiel
•
•

Der indkøbes Cross Fit redskaber til træning i skoven – Morten indhenter
tilbud og vurderer hvad det er vi skal bruge.
Vi tilbyder ”overarms” tasker til mobil tlf. til temposættere (se begrundelse
under punktet træner). Det er temposætterne der selv indkøber tasken, og
sender regningen til Werner.

6: Træner
•

•

•

Der er opstart af W&R søndag d. 13 fra kl. 14-15. Der afholdes åbent hus,
annoncen kommer i avisen. Anette efterlyser et par løbere der vil snakke med
de fremmødte om det at være løber.
Vi er enige om at der ikke kan findes kapacitet til at løbetræne/aktivere
skolebørn, der efter den nye skolereform har brug for aktiviteter, der ledes af
frivillige i børnenes skoletid. Vi har i vores vedtægter en aldersgrænse der
siger fra 12 år og opefter. Desuden har vi svært ved at stille med de fornødne
trænere i dagtimerne.
På førstehjælps kurset blev vi gjort opmærksom på nogle App’s man kan
installere på sin telefon. Det er bla. en 112 App, der via telefonens GPS
system, nøjagtig kan sende koordinater til alarmcentralen ved et 112 opkald.
Der findes også en App der viser hvor hjertestarterne i området findes.
I næste nyhedsbrev laves der evt. et punkt hvor vi opfordre alle til at
installere App’s på deres telefon.

7: BAM løb
•
•
•

Palle laver lidt fra 24 timers løbet til hjemmesiden
Der er 27 der tager til København halv maraton den 13/9
Egeskovløbet er den 1/11 og varetages af Jan/Bent

8: Social udvalget
•
•
•

Der kommer en Wellness aften – en onsdag efter løb. Hvor der er fælles
spisning og Wellness. Det bliver snart – dato kommer hurtigst muligt.
Vi arbejder på en Tema aften med skades forebyggelse – vi kommer med et
oplæg.
Juleafslutning (måske) som vi plejer

9: Klub fest
•

Palle Winther & co har styr på det – der ruller en dato på hjemmesiden

10: Klub ture
•
Pkt. 3.:

Vi søger forslag til klub tur til foråret

Fastholdelse/hvervning af medlemmer
•

Vi har nedsat et udvalg der består af Dan – Anette og Steen Lundgård. De skal
lave en medlemsundersøgelse, der skal afdække om der er noget specifikt vi
kan gøre bedre i klubben for at fastholde medlemmerne, eller om det er en
generel frigørelse fra faste træningstider, der gør at vi mister medlemmer.
Resultatet af medlemsundersøgelsen fremvises på et møde efter jul

•
•
•
•

København ½ 13. september
Walk&Run start 13. september
Suppefest 14. november
Juleafslutningen afholdes 2 eller 9. december ??

Kalender:

Fremtidige bestyrelses møder bliver:

5. oktober
9. november (ny dato)
7. december

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt

Hilsen Birgitte

