Referat fra bestyrelsesmøde mandag 3/10 kl. 19,00
DAGSORDEN

Pkt.1.:

Referat fra 2 møde omkring samarbejde med Åbo Plantage.

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg

1.:

Formanden

2.:

Regnskab/opdatering af
medlems status

3.:

Sponsor

4.:

Web/presse

5.:

Materiel

6.:

Træner

7.:

BAM løb

8.:

Social udvalget

9.:

Klub ture

Pkt.3.:

Evt.

Pkt.1.:

Referat fra 2 møde omkring samarbejde med Åbo Plantage.
Dan orienterede fra møde med deltagere fra konsortiet for Åbo Plantage
Der pågår en undersøgelse af principperne for færdsel i Åbo Plantage.

Pkt.2.:

Nyt fra udvalg
1. - Referat fra sidste møde blev gennemgået
- Løb arrangeret af klubmedlemmer henvises til Forum
- Dan er blevet kontaktet af Midtjyllands Avis vedr. BAM’s holdning
til vejforhold til Hindbærkrattet – Dette har BAM ingen holdning
til.
2. - Verner informerede om at der bruges forholdsvis meget tid på
manglende kontingent betaling. Det vurderes, om der skal
strammes op i forhold til manglende kontingent betaling.
- Der er pt. 246 medlemmer.
3. - Find havde talt med Sportigan her blev der udtrykt stor tilfredshed
med det samarbejde der har været med BAM. I forbindelse med
lukningen slettes Sportigan på hjemmesiden. Det blev besluttet at
Find, Verner og Jan Møller tager initiativ til at få ny aftale med en
af butikkerne i Viborg. Jan vil i øvrigt afhente logomateriale hos
Sportigan.
- Find følger op på Jydske Bank og sponsoraftalen til Egeskovløbet
4. - Jens orienterede om vedligeholdelse opgaverne.
5. - Intet
6. - Aftalte, at Anette indkalder til møde i træner udvalget i nærmeste
fremtid. Morten er pt. noget ustabil pga. jobbet.
7. - Margueritløb 8.10
Egeskovløb 6.11
8. - 25 BAM’ere deltog i klubaftenen med Vita Vels 26.9
9. - Forslag til forårstur a la Herningturen drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
- Coast to Coast og Hamborgmaraton gentages i 2017
- Palle undersøger muligheder for numre til Berlin i efteråret 2017

Pkt.3.:

Evt.
Anette orienterede om W&R opstart som forløb rigtig godt – fin
tilslutning - 19 nye og 9 tidligere løbere. Anne-Marie, Willy og Poul Erik
er de gennemgående temposættere.

