Referat af bestyrelsesmøde BAM 04 april.2013
Deltagere:

Dan Vestergård
Mogens Johansen
Jens Søndergård
Lene Amdi
Palle Valbjørn
Morten E Hartvig
Anette Christensen
Birgitte Heegård

Afbud:

Werner Lynglund

Formand Dan bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, for at give dem et indblik i
hvordan BAM er opbygget og hvilke grund principper klubben har, blev klubbens vedtægter
samt ledelses håndbog hurtig gennemgået – alle fik en kopi, og vi læser materialet igennem, så
vi næste gang kan få konkretiseret evt. spørgsmål. Samtidig læses medlemsundersøgelsen fra
2010 igennem, hvor det fremgår hvilke ønsker og forventninger medlemmerne har til klubben.

Det blev vedtaget at fremtidige dagsordner til bestyrelsesmøderne skal køre efter en skabelon,
dog med forbehold for ændringer.

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde
-

Alle melder tilbage til sekretæren, senest 1 uge efter modtagelsen af referatet
hvis der er rettelser/tilføjelser – derefter sætter Jens ref. på hjemmesiden.

Pkt.2.:

Meddelelser siden sidst

Pkt.3.:

Nyt fra udvalg

Pkt.4.:

Opdatering af kalender
Jens udvikler en ny kalender model der skal ligge på hjemmesiden med BAM
relaterede arrangementer.

Pkt.5.:

Hjemmeside/presse

Pkt.6.:

Evt.

Næste bestyrelsesmøde bliver den 13. maj – vi starter kl. 19,00 med spisning
Vi tilstræber at møderne slutter senest 21,30

Fremtidige datoer for møderne er:

Mandag d. 10. juni
Sommerferie Juli
Mandag d. 12. august

Der fremsendes indkaldelse på mail – og man melder både til og fra
Vi tilstræber at have et bestyrelsesmedlem med i alle udvalg.
Udvalgene er som følger, og bestyrelses medlemmer delt ud, samt forslag til deltagere.
Jens opdaterer hjemmesiden med billeder og navne på udvalgs medlemmer når der er givet
tilsagn.
Udvalg 1.:

Bestyrelsen

Udvalg 2.:

Regnskab og revision – Werner – samt Søren Hansen og Kurt Pedersen

Udvalg 3.:

Sponsor udvalg – Werner – Dan – Jan Møller

Udvalg 4.:

Web/nyhedsbreve – Jens
Presse/reklame – Jan Møller

Udvalg 5.:

Materiel og depot – Dan – Bent Rene

Udvalg 6.:

Trænerudvalg – Erik – Morten – Anette – Claus Halskov – Jens

Udvalg 7.:

BAM løb – Mogens – Palle V – Jan Møller – Bent Rene – Dan ( ikke Jens)

Udvalg 8.:

Sociale klub arrangementer – Birgitte – Lene A – Lene J – Annette

Udvalg 9.:

Klub fest / suppeløb – Palle Winther

Udvalg 10.: Klub ture og rejser – Dan – det tages op fra gang til gang hvem de øvrige er

Hjemmesiden.
Fremover har kun Jens – Werner og Mogens adgang til redigering på hjemmesiden
Bjælken ”spørg din træner” slettes evt.
Kontakt klubben – laves som videresend til web master – vi ser hvor omfattende det bliver.

Rabat kort til nye bestyrelsesmedlemmer og temposættere udstedes - -20% hos Sportigan

Arrangementer:
Sportigan/Lions løb – Jan – Mogens – Dan – Palle V. Der er møde med Lions 6. juni
Stafet for livet – 15-16. juni – BAM skal lave 1-2 hold – der mangler en tovholder
BIP 2012 – der afholdes møde 8.april kl. 19,30 – Mogens og Dan deltager

Egeskov løbet – vi bestiller samaritter ved Røde Kors
Socialt arrangement onsdag d. 15. maj kl. 18,00 – start fra hallen
Sommerafslutning onsdag d. 3.juli kl. 18,00 – der kommer mere info senere.
24 Timers løb Viborg 10-11. august – udvalget er Palle V – Morten – Steen Lundgård
-BAM yder en eller anden form for tilskud

Økonomi – Årsregnskab er på hjemmesiden – husk konto 115 Brugsen

Tidtagningsudstyr: Udvalget består af Mogens og Morten – de er allerede godt i gang med
diskussion om mulighederne – spændende.

Det blev vedtaget at sociale arrangementer/fester kan/skal aflyses ved mindre end 40 deltagere.

Håber alt er med

