Referat af bestyrelsesmøde BAM 2. maj 2016
Deltagere:

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

Afbud:

Tonni Birk

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.

1: Formanden
•
•

Palle Winther blev valgt af BAM som medlem af forretningsudvalget i
idrætsparken
Der er afholdes et møde med ” Gå på kryds og tværs” onsdag d. 25. maj kl.
19,30 – lokale nr. står på info tavle på dagen. Bam byder på en kop kaffe.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Der er sendt kontingent opkrævninger ud
Faktura vedr. sponsor kontrakter er sendt ud.

3: Sponsor
•
•

Alle sponsor kontrakter er i hus.
Sponsorer vedr. Gudenåløbet er ved at falde på plads.

4: Web/presse

•
•
•

Hjemmesiden opdateres med billeder af den nye bestyrelse
Udvalgene rettes til
Den der står for et arrangement, er også den presse ansvarlige for
arrangementet. Dvs. man sørger for der kommer billeder til Jens til
hjemmesiden, og hvis arrangementet skal i pressen sørger man også for at
sende materialet til Jens. Det er muligt der bliver lavet en køreplan over
hvordan og hvem man skal kontakte, men indtil da, afleveres det til Jens.

•

5: Materiel

•

Der er en større oprydning i gang i depotet. Vi sætter reoler op så der bliver
mere overskueligt at finde tingene.

6: Træner
•

DGI har udbudt et kursus omkring mere varieret træning, for alle
temposætterne. Vi reagerede for sent, og derfor udsætter vi kurset til
efteråret, hvor DGI så vil komme her og afholde det.

7: BAM løb
•
•

Lillebælt halvmaraton 7/5
Gudenåløb 28/5 – der mangler stadig hjælpere

8: Social udvalget
•

•
•

18/5 kommer Lindy Aldahl fra Rigtige mænd og holder foredrag. Der er
indgået en samarbejdsaftale med Bjerringbro Idrætspark om afholdelse af
arrangementet.
Sommerafslutningen holdes i vanlig stil onsdag d. 29/6 2016 – Jyske bank
kontaktes, da de selv har foreslået et medlems arrangement.
Turen til Herning var et vellykket arrangement, dog ramt af en del afbud i
sidste øjeblik – Vi var heldige med vejret og kunne sidde udenfor og spise
frokosten.

9: Klub ture
•
•

Til Helmaraton i Hamborg var der 28 BAM deltagere – det var en vellykket tur
hvor alle kom godt gennem ruten.
24 Timers løbet 13-14 august

10: Kalender
•
•
•
•
•
•
•

Pkt. 3.:

Onsdag d. 25. maj – møde med Gå på kryds og tværs 19,30
Gudenåløb 28/5
Lillebælt 7/5
Bestyrelsesmøde 6/6
Første bestyrelsesmøde efter sommerferien 8/8
Sommerafslutning 29/6
24 Timers løber 13-14. august

Konstituering af bestyrelsen
Af familiemæssige årsager er Tonni udtrådt af bestyrelsen, Find Larsen der er 1
suppleant overtager Tonni s plads i bestyrelsen, samt formands posten for sponsor
udvalget.
Vi takker Tonni for hans arbejde i bestyrelsen, og ønsker det bedste for ham og hans
familie.

Fremtidige bestyrelses møder bliver:

6. juni
8. august

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt.

Hilsen Birgitte

