Referat af bestyrelsesmøde BAM 1. februar 2016
Deltagere:

Dan Vestergaard
Palle Valbjørn
Birgitte Heegård
Jens Søndergaard
Tonni Birk

Afbud:

Werner Lynglund
Find Larsen
Morten E Hartvig
Anette Christensen

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.

1: Formanden
•
•

Der sendes et brev til Favrskov kommune med ønske om at hæve tilkørsels
stien fra Busbjerg siden, så broen kan bruges selv om åen er over sine breder.
Der er henvendelse fra Bjerringbro gymnasium om evt. samarbejde omkring
opstart af løb/motion

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Udkast til regnskabet sendes rundt til bestyrelsen inden næste
bestyrelsesmøde, så budgettet kan laves klar til generalforsamlingen.
Vi har fået flere nye medlemmer siden nytår

3: Sponsor
•

Hjemmesiden rettes til så den passer med de nye aftaler – det koordineres
mellem Jens og Tonni

4: Web/presse

•

•
•

Hjemmesiden opdateres med hensyn til Bjerringbro Løber – Morten sender
ajourføring af temposætter listen, samt billeder af de nye temposættere til
Jens.
Efter mødet onsdag ryddes der op på siden, og de nye træningsplaner lægges
på
Gudenåløbet er sat på forsiden, og man klikker på annoncen, og kommer
derved ind i menuen, hvor der ligger alle oplysninger omkring løbet. Det er
allerede nu muligt at tilmelde sig.

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
Der er bevilget penge til reoler, så der kan holdes orden i depotet.

6: Træner
•

•
•
•
•

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.
Temposættere møder 5 min før, og stiller op med tempo skilte inden info. fra
stenen.
Opvarmning er et emne der skal diskuteres.
På mødet den 3/2 gennemgås de nye trænings programmer.
Hvad vil de nye løbere (W&R) fremover

7: BAM løb
•
•
•
•

Hamborg hel maraton 17.april
Herning 10/4
Lillebælt halvmaraton 7/5
Gudenåløb 28/5 – der er lavet en ny organisation omkring løbet og det
fungerer rigtigt godt. Der er allerede nu åben for tilmelding.

8: Social udvalget
•

Vi arbejder på en Tema række om skadesforebyggelse. Det strækker sig over
vinteren, og er 4 onsdage efter løb.
Tredje indlæg bliver 3/2 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.

•
•

Der er kommet en henvendelse fra Lene Røgen Fitness centeret – hun vil
gerne vise deres nye Loop træning – Birgitte tager kontakt til hende.
Muligheden for et foredrag med Lindy Aldahl fra Rigtige Mænd undersøges.

9: Klub fest

10: Klub ture
•
•

Pkt. 3.:

Generalforsamling
•
•

Pkt.4.:

Der er 22 tilmeldte til Hamborg Hel Marathon
Palle undersøger mulighederne for en klubtur til efteråret.

Dato for generalforsamlingen er 30 marts kl. 19,30
Der laves en tilmelding på hjemmesiden af hensyn til forplejning.

Gennemgang af medlemsundersøgelsen
•

Medlemsundersøgelsen gennemgås/sammenfattes på et ekstra ordinært
bestyrelsesmøde mandag den 15 eller den 22. februar – vend venligst tilbage
om i kan/kan ikke deltage, da det er vigtigt at hele bestyrelsen deltager i
mødet, og at det afholdes inden generalforsamlingen.

•

10. april. 2016 er der forårs løb i Herning

Kalender:

Fremtidige bestyrelses møder bliver:

7. marts
4. april

Ekstra ordinært møde enten den 15 eller den 22. februar

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt.

Hilsen Birgitte

