Referat af bestyrelsesmøde BAM 6. juni. 2016
Deltagere:

Dan Vestergaard
Birgitte Hegaard
Palle Valbjørn
Verner Lynglund
Find Larsen
Morten E Hartvig
Anette Christensen

Afbud:

Jens Søndergaard

Bjerringbro på kryds og tværs gruppen var inviteret til en dialog – der var 7 deltagere.

Pkt.1.:

Dialog med Bjerringbro på kryds og tværs gruppen.
•
•

•
•

•

Vibeke Schøsler Pedersen informerede om gruppens virke
Til opstart var de 70 deltagere – der kommer ca. 40-45 og går sammen
mandag og onsdag. Gruppen består bl.a af gamle løbere, pensionister, dem
der kommer for det sociale samvær og nogle få unge. Gruppen vil gerne have
børne familier med, der sammen tager udfordringen op.
De er inddelt i 3 grupper – en i tempo 6 km/tim – en walk/talk der går 5
km/tim og en opsamlings gruppe der hedder ”Kom i gang.
Gruppen er meget social, og har ud over fælles spisning en gang om
måneden, også haft et foredrag med Kostvejleder. De satser på fremover at
have omkring 4 foredrag om året.
De er 8 vejvisere, og gruppen er opstået gennem et trivsels pilot program.

Info fra BAM
•

•
•
•

Vi kan tilbyde at Bjerringbro på kryds og tværs kan blive en del af BAM på lige
vilkår med BAM’s øvrige medlemmer. Oplægget er en tempo del for sig, der
består af 3 grupper, med egne temposættere.
Tilgang til brug af hjemmesiden, og deltagelse i BAM’s arrangementer.
Tilbud om kurser osv. gennem BAM
To observations poster i bestyrelsen frem til næste generalforsamling

Der var bered enighed om at ideen var god, men at Bjerringbro på kryds og tværs vil tage en snak
internt om de kan acceptere BAM’s krav om lige vilkår for løberene og gængerne.
Pkt.2.:

Nyt fra udvalg.

1: Formanden
•
•
•

Vi er indbudte af idrætsparken til Focus møde vedr. ny strategi plan den. 21.
juni
Vi rykker Kjellinghøl og Gudenåcentralen for jagt datoer i efteråret så det kan
komme på hjemmesiden
Vi er indmeldte i DAF igen

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Der er sendt kontingent opkrævninger ud, og ca. 2/3 har betalt. Der sendes
rykkere ud, og listen gennemgås af bestyrelsen på mail.

3: Sponsor
•

•

Der skal laves en overdragelses forretning mellem Tonni og Finn – dog har
Finn allerede talt med sponsorer i forbindelse med Gudenåløbet, og er godt i
gang.
Stor opbakning af sponsorer vedr. Gudenåløbet, der laves en plakat med
billeder osv. som tak.

4: Web/presse
•

God presse dækning både ved Lindy Aldahl arrangementet og ved
Gudenåløbet.

5: Materiel
•

Der er afhentet en udefinerlig bunke materiel hos Mogens Johansen –
Morten gennemgår det, og vi forsøger at sælge det der ikke kan bruges.

6: Træner
•
•

Der afholdes trænermøde i uge 25
I ugerne 29+30+31 kan der ikke påregnes temposættere til træningen.

7: BAM løb
•
•
•
•

Stafet for livet den 18-19. juni – Mette Sloth og Kim Hesselbjerg er tovholdere
i år. Bam betaler forplejningen – vi håber på stor opbakning.
Palle Valbjørn kommer med et oplæg på hjemmesiden om 24 timers løbet.
det afholdes 13-14. august. Bam betaler forplejning.
Tour de Tange den 15/6 – ved tilmelding senest 7/6 er der mad med i prisen.
Egeskovløb

8: Social udvalget
•
•
•
•
•

Sommerafslutningen holdes i vanlig stil onsdag d. 29/6 2016. Der laves
tilmelding på nettet af hensyn til indkøb.
Der arbejdes på en fælles stafet en onsdag aften lige efter sommerferien
I september arbejdes der med et foredrag med Vita Vels
Der bliver formodentlig en Wellness aften i oktober
Juleafslutning – same procedure as last year.

9: Klub ture
•
•

Der arrangeres en fælles tur til H.C.Andersen løb i Odense til efteråret – Dan
er tovholder på den.
24 Timers løbet 13-14. august

10: Kalender
•
•
•

Pkt. 3.:

Første bestyrelsesmøde efter sommerferien 8/8
Sommerafslutning 29/6
24 Timers løber 13-14. august

Information om Lindy Aldahl foredraget
•

Regnskab vedr. foredraget blev fremlagt – det blev vedtaget at der overføres
kr. 2.500,00 kr. til BAM’s hold til Stafet for livet fra Lindy Aldahl.

Formanden ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og håber at se jer friske og veloplagte til det
første bestyrelsesmøde den. 8. august.

Hilsen Birgitte

