Referat af bestyrelsesmøde BAM 5. september. 2016
Deltagere:

Dan Vestergaard
Birgitte Hegaard
Palle Valbjørn
Jens Søndergaard
Find Larsen

Afbud:

Werner Lynglund
Morten E Hartvig
Anette Christensen

Pkt.1.:

Referat af møde med Niels Dueholm og Åbo plantage.
•

Pkt.2.:

Vi venter på tilbagemelding fra mødet.

Nyt fra udvalg.

1: Formanden
•

•

•

Vi har kontaktet Favrskov kommune vedr. oversvømmelse af tilgangsvejene
ved Kjellinghøl broen – specielt den fra sydsiden af broen som jo ligger i
Favrskov kommune, der er kommet svar fra Favrskov kommune. Vi kontakter
dem igen, da vi af svaret kan se at de ikke helt er med på hvor problemet
faktisk er.
Der er kommet en henvendelse omkring afholdelse af motionsløb på
Marguerite ruterne rundt omkring i landet. Vi laver et løb den 9/10 på det
stykke af ruten der ligger nærmest os. Info kommer på hjemmesiden.
Dan deltager i kursus omkring afvikling af løb der afholdes i Jyske Arena

2: Regnskab/opdatering af medlems status

3: Sponsor
•
•

Der er lavet en overdragelses forretning mellem Tonni og Finn.
Finn kontakter Lars i Sportigan for at finde ud af status af samarbejde m.v.

4: Web/presse
•

Vi skal forholde os til at Jens holder som webmaster. Der skal der søges
blandt medlemmer efter en der har evnerne og er villig til opgaven.

5: Materiel
•

Der kommer et oplæg fra Morten omkring evt. salg af overskuds materialer.

6: Træner
•
•
•

•
•

W&R starter nyt hold sidst i september – der laves indlæg til avisen af Anette
og Jens.
Morten indkalder til temposættermøde
På nyt temposættermøde vendes problematikken omkring medlems nedgang
er der nogen der har guldkornene til at få fat i alle de løbere der løber selv og
ikke har fundet ud af at de har brug for klubben og fællesskabet.
Anette fortsætter med det ”gamle” W&R hold, for at fastholde dem i deres
løb, og hjælpe dem videre på klubbens øvrige hold.
Nye temposættere til W&R er Willy og Poul Erik – vi byder dem velkommen.

7: BAM løb
•

•
•
•

24 timers løbet gik rigtig godt, det var et super godt arrangement, med
masser af hygge i BAM teltet. Det var dejligt med bund i teltet så der var tørt
og varmt, også om natten. Tak til Palle, Lillian m.fl. for et godt arrangement.
Egeskovløb 6/11 kl. 11,00
Suppeløbet har Palle Winther og co. styr på. Dato 12/11 2016
Der er en flok der skal til Maraton i Odense den 2/10

8: Social udvalget
•
•
•

26/9 er der foredrag med Vita Vels – det kommer på hjemmesiden snarest. Vi
inviterer også gå på X og tværs med til foredraget
Der kommer en Wellness aften i oktober – dato kommer på hjemmesiden
Juleafslutning holdes den 14/12 2016

9: Klub ture
•

Der er en flok der tager til H.C.Andersen løb i Odense den 2/10

10: Kalender
•
•
•
•
•
•
•
Pkt. 3.:

Bestyrelsesmøderne fremover bliver i hallen mandage kl. 19,00 flg. dage:
3. oktober
7. november
5. december
9. januar
Suppeløbet 12/11
Juleafslutning 14/12

Evt.
•

Hilsen Birgitte

Alle opfordres til at kikke efter emner til klubtur i foråret – 6-10/12-21 km., og
evt. emne til foredrag i foråret.

