Referat af bestyrelsesmøde BAM 13. maj 2013
Deltagere:

Dan Vestergård, Mogens Johansen, Jens Søndergaard, Lene Amdi, Palle Valbjørn,
Morten E Hartvig, Birgitte Heegård, Werner Lynglund

Afbud:

Anette Christensen

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde
-

Pkt.2.:

Meddelelser siden sidst
-

Pkt.3.:

Referatet godkendt

Forslag til nyt diplom Walk & Run udarbejdet af Erik Sønderby – vi siger tak.
Jens Søndergaard har filen, så vi evt. kan bruge layouten i anden sammenhæng.
Klubben siger ja tak til at sælge 20 ekstra billetter til VM i halv maraton 2014, til
fuld pris, evt. overskud gives som tilskud til turen for BAM medlemmer
Stafet for livet – der agiteres for et hold og en kaptajn fra stenen onsdag.
Idrætspark indsamlingen er snart i mål – dog med et revideret projekt.
Vedr. byjubilæet – vi laver et løb mandag d. 26/8
Open by Night d. 31/5 – hjælpere kontakter selv idrætsparken.
Resultat af undersøgelsen om ”sund mad” i cafeen
Nyt udvalg på banen vedr. Gudenåløbet - vi venter på et oplæg.

Nyt fra udvalg
-

1: Bestyrelsen

Se meddelelser siden sidst

-

2: Regnskab

Sidste indbetaling af kontingent 15/5
Gennemgang af udmeldelser – ca. 25
Underskrift til banken af ref. Generalforsamling m.v.

-

3: Sponsor

Kontakt Jyske Bank vedr. Egeskov løb

4: Web/presse

”Kontakt” mail fungerer fint
Arrangementer/kalender arbejdes der videre på

-

5: Materiel

Ingen kommentarer

6: Træner

Temposætter møde afholdt 6/5
Opstramning omkring mandags træning, Temposættere
møder ca. 5 min. før træning til kort briefing, både onsdag
og mandag
Mere systematisk træning
Der afholdes træningsmøde for medlemmer 22/5 og 29/5
efter træning – tilmelding nødvendig. Klubben giver kaffe/
the – vand og sandwich.
Der arrangeres flere test løb

-

7: BAM løb

Info om 24 timers løb Palle V – der meldes 2 hold til
Jens sender tidligere materiale til Palle V.
Arrangementet afholdes 10-11/8Deltagergebyret er kr.

150,00 – klubben yder tilskud på de resterende
omkostninger.
Jubilæumsløb – Erik A vil gerne deltage i udvalget
Sportigan/Lions løb torsdag 6/6 – vi modtager min.
kr. 5000 – som skal udbetales i form af rekvisitter
Tidtagning – der er reserveret til S/L løb. Ingen investering
fra BAM. Det koster kr. 3.500 + 10 kr. pr. deltager. Man
løber med chip. Vi ser hvordan det fungerer for fremtidige
løbs arrangementer.

Pkt.4.:

-

8: Socialudvalg

Stafet d. 15/5 – 60 tilmeldte løb – 55 til spisning
Sommerafslutningen 3/7 er delvist på plads
Måske anderledes juleafslutning
Der arbejdes på et foredrag om kost/motion i jan/feb.

-

9: Klub fest

Ingen nyt

10: Klub ture

Der skal 9 til København maraton
Der er 55 tilmeldt til Berlin maraton
Der arrangeres fælles tur til DM 2014

Opdatering af kalender
-

Pkt.5.:

26/8 arrangeres der Byjubilæums løb
06/6 Sportigan/Lions
03/7 Sommerafslutning
03/11 kl. 11,00 søndag – Egeskovløb
16/11 Suppeløb + fest

Evt.

Næste bestyrelsesmøde bliver den 10. juni – vi starter kl. 19,00 med spisning
Dagsorden/indkaldelse fremsendes senere.
Fremtidige datoer for møderne er:

Sommerferie Juli
Mandag d. 12. august

Hilsen Birgitte

