Referat af bestyrelsesmøde BAM 14. november. 2016
Deltagere:

Dan Vestergaard
Birgitte Hegaard
Palle Valbjørn
Find Larsen
Werner Lynglund
Anette Christensen

Afbud:

Morten E Hartvig
Jens Søndergaard

Som gæst var Jan Møller Nielsen.

Pkt.1.:

Svar på mail fra Åbo plantage.
•

Pkt.2.:

Vi drøftede sagen igen, og blev enige om at Jan Møller Nielsen udfærdiger
en enig bestyrelsens svar til Åbo Plantage.

Nyt fra udvalg.

1: Formanden
•

Den 3/2 er der Åbent Hus i Idrætsparken, hvor alle foreninger har mulighed
for at vise hvad de kan tilbyde. Vi deltager.

2: Regnskab/opdatering af medlems status

3: Sponsor
•
•

Der laves endelig afregning fra Gudenåløbet med sponsorerne.
Allerede nu skal forhandlingerne af sponsor aftalerne til Gudenåløb 2017
påbegyndes.

4: Web/presse
•

Ikke noget nyt p.t.

5: Materiel
•

Ud over de planerne der er søsat, er der ikke ønsker om nyt materiel

6: Træner
•

•

Der er afholdt møde i trænerudvalget/temposætterne. Det var et møde hvor
der blev drøftet fremtidige trænings strategier for klubben. I starten af 2017
vil der afholdes et medlemsmøde hvor de nye planer gennemgås.
Morten trækker sig fra træner udvalget. Nye i udvalget er Lars Pedersen og
Heino Andersen.

7: BAM løb
•

Suppeløbet er desværre aflyst

8: Social udvalget
•

Juleafslutning holdes den 14/12 2016

9: Klub ture
•
•
•

Hamborg hel maraton april 2017
Berlin maraton september 2017
Samlet klubtur for alle april 2017

10: Kalender
•
•
•
Pkt. 3.:

Bestyrelsesmøderne fremover bliver i hallen mandage kl. 19,00 flg. dage:
9. januar
Juleafslutning 14/12

Evt.
•

Hilsen Birgitte

Bestyrelsen foreslår Palle Winther & Co, at suppedagen ikke droppes til næste
år, men evt. laves så den slutter med suppe efter det varme vand. Der skal
evt. være lidt længere mellem Egeskovløbet og Suppeløbet.
Vi er kede af at dagen blev aflyst, for det plejer at være en super hyggelig dag.
Håber det kan genoptages næste år.

