Referat af bestyrelsesmøde BAM 7. december 2015
Deltagere:

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

Afbud:

Werner Lynglund

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.

1: Formanden
•

•
•

Der er 65% der har svaret på medlemsundersøgelsen. Data bliver bearbejdet i
julen, og bestyrelsen får resultatet først i det nye år. På medlemsmøde i
januar bliver resultatet gennemgået for hele klubben.
Der er lavet et nyt overordnet udvalg til Gudenåløbet – vedlagt er
organiserings oversigt
Der er lagt ”færdselsregler i skove” ind på hjemmesiden

2: Regnskab/opdatering af medlems status

•

Det er stadig muligt at købe klub jakker med tilskud fra BAM

3: Sponsor
•

Så snart det nye Gudenåløb materiale er klar, kontakter Tonni sponsorer for
det nye år/løb

4: Web/presse
•

Vi skal påregne en udgift på ca. 25.000,00 for arbejde der er udført ifbm.
opbygning af den nye hjemmeside, samt div. rettelser i året der er gået.

5: Materiel
•

Der laves en trækasse på hjul, der skal kunne rumme tempo skilte og cross fitt
redskaber. Der stilles et aflåst rum til rådighed for opbevaring af kassen

6: Træner
•
•

•

•
•
•

Trænergruppen starter i det nye år op med tempo skilte ved trænings start
Fra 1/1 har alle temposættere telefon armbind(med telefon) på til træning. Vi
skal gøre vores medlemmer opmærksom 112 app og hvordan den virker,
samt at alle temposættere har deres telefon med.
Vi vil opfordre vores medlemmer med kronisk sygdom, der kan påvirke
træningen - evt. sukkersyge eller lign., at kontakte deres temposætter, så evt.
insulin chok eller lign under løbetur kan forebygges/afhjælpes. Det pointeres
at det stadig er den ”syge” der selv har ansvaret, men at det er i alles
interesse at være forberedt.
Trænergruppen opfordrer til at der bliver lavet fælles turer til små kortere løb
i omegnen klubberne.
Der laves kvartals tema løb på mandage. 1 kvartal 2016 bliver terræn løb
Der afholdes kvartals møder i trænergruppen fremover

7: BAM løb
•
•
•

•

Forslag om Canonball løb den 29 marts – Vi spørger om Foreningen til
bevarelse af Tange sø vil lave løbet.
Hamborg hel maraton 17.april
Der laves en fælles klubtur til forårsløb i Herning. De tilbyder ruter på 5-10 og
21 km. Dato er den 10. april 2016. Medlemmer melder selv til løbet, og BAM
sørger for bus og forplejning.
Der er Lillebælt halvmaraton i maj

8: Social udvalget
•

Vi arbejder på en Tema række om skadesforebyggelse. Det strækker sig over
vinteren, og er 4 onsdage efter løb.
Andet indlæg bliver 13/1 det er med Feetment Fodterapi som er specialister i
såler, indlæg osv.

Tredje indlæg bliver 17/2 (er ikke helt på plads endnu) med en fysioterapeut
fra Gudenådalens Fysioterapi, der kommer og fortæller om skades
forebyggelse.
Fjerde indlæg bliver 16/3 med Vita Vels der kommer og fortæller om tape,
massage osv.
•
•
•

Juleafslutning som vi plejer, det bliver den 9/12 med egenbetaling på kr.
50,00
1/1 er der nytårs løb - arrangeret af Palle Winther
Klubtur til Herning 10. april 2016

9: Klub fest
•

Pkt. 3.:

Vi havde et rigtigt godt suppeløb hvor vi fik testes flere broer. Det var
hyggeligt med kaffe/kage/champagne m.v. efter løb, og varmtvands øl
smagningen efterfulgt af sauna gus. Der var omkring 50 der efterfølgende fik
lækkert mad og dansede til god musik den halve nat.

Generalforsamling – hvem er på valg – hvem der ønsker genvalg

•
•
•

På valg er Tonni – Birgitte og Werner
Suppleanter er Find og Jens
Alle ønsker genvalg – Werner vender tilbage. Hvis der er nogen i klubben der
brænder for at komme i bestyrelsen, er i mere end velkommen til at
henvende jer til formanden.

•
•
•

Juleafslutningen afholdes 9. december
Nytårs løb 1/1 2016
10. april. 2016 er der forårs løb i Herning

Kalender:

Fremtidige bestyrelses møder bliver:

11. januar
1. februar
7. marts

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt

Hilsen Birgitte

