Referat af bestyrelsesmøde BAM 7. marts 2016
Deltagere:

Dan Vestergaard
Birgitte Heegård
Jens Søndergaard
Tonni Birk
Verner Lynglund
Find Larsen
Morten E Hartvig
Anette Christensen

Afbud:

Palle Valbjørn

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.

1: Formanden
•

•
•

•

Der er fremsendt en invitation til Repræsentantskabs møde i Bjerringbro
Idrætspark – der skal vælges nye medlemmer, og de opfordre BAM til at stille
med en kandidat.
Punkterne for Generalforsamlingen blev gennemgået, og opgaver uddelt.
Morten gennemgår medlemsundersøgelsen efter Generalforsamlingen, vi er
enige i at det er vigtigt at formidle resultatet af undersøgelsen ordentlig ud,
og at det derfor ca. vil tage 30 min + spørgetid.
Alle udvalg skal huske at lave input til Formandens beretning og sende dem til
Dan inden 15/3

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Gennemgang af regnskab og budget til Generalforsamlingen blev gennemgået
Der blev delt kort ud til Brugsen til de udvalg der handler for BAM

3: Sponsor
•

Grundfos er på banen som Sponsor.

•

Sponsorer kontaktes med invitation til Lindy Aldahl – de tilbydes at kunne
købe billetter et par dage tidligere end øvrige.

4: Web/presse

•

•
•

Hjemmesiden opdateres med hensyn til Bjerringbro Løber – Morten sender
ajourføring af temposætter listen, samt billeder af de nye temposættere til
Jens.
Jens og Morten koordinere træningsplan opsættelse osv.
Der laves et nyheds brev med Vita arrangement – generalforsamling og
Herning turen

5: Materiel
•

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

6: Træner
•
•

På mødet den 3/2 blev de nye træningsprogrammer gennemgået.
Resultatet af medlemsundersøgelsen blev drøftet med temposætter gruppen

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.
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 – der kommer en dato på hjemmesiden
hurtigst muligt.
18/5 kommer Lindy Aldahl fra Rigtige mænd og holder foredrag. Der er
indgået en samarbejdsaftale med Bjerringbro Idrætspark om afholdelse af
arrangementet.

Lise fra BIP laver flyers, invitationer, og billetter. Der vil være mulighed for at
købe billetter hos Statoil – Cafeen i Idrætsparken, og hos Sportigan.
Endvidere bliver der mulighed for at købe mad inden foredraget.
Madbilletter købes samme steder som adgangsbilletter. BAM medlemmer
kan købe billetter over hjemmesiden som til øvrige arrangementer. Der er
mulighed for at købe 1 billet til 50 kr. pr. medlemsnummer, øvrige billetter
gennem klubben koster 100 kr. der også er prisen ved forsalg.
Billetter købt ved døren på dagen koster 125,00 kr.

9: Klub fest

10: Klub ture
•
•

Der er 22 tilmeldte til Hamborg Hel Marathon
Klubturen til Herning den 10. april – tilmelding er i gang

Pkt. 3.:

Evt:

Kalender:

10. april. 2016 er der forårs løb i Herning

Fremtidige bestyrelses møder bliver:

4. april
2. maj
6. juni

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt.

Hilsen Birgitte

