Referat af bestyrelsesmøde BAM 9. Januar 2017
Deltagere:

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

Afbud:

Morten E Hartvig

Som gæst var Lars Pedersen

Pkt.1.:

Samarbejde vedr. 3x21 km løbene.
•

Pkt.2.:

Vi havde en snak med Lars Pedersen om fremtidig samarbejde omkring
afholdelsen af 3x21 løbene. Bl.a. har vi fra klubbens side ikke mulighed for at
lægge lokaler til et privat løb, samt støtte op om et løb der har
”modstridende” sponsorer. Derfor er vi enige om at 3x21 løbene fremover
skal afholdes i BAM regi, og på samme vilkår som øvrige BAM løb afholdes.
Lars Pedersen bliver medlem af BAM løbsudvalget fremover, men står som
hovedansvarlig for 3x21 løbene. Der bliver annonceret på hjemmesiden og
bakket op om løbene som ved et hvilket som helst andet BAM løb.
Næste 3x21 løb er 25 marts og der vil også komme et i september.

Nyt fra udvalg.

1: Formanden
•

Den 3/2 er der Åbent Hus i Idrætsparken fra 17-21, hvor alle foreninger har
mulighed for at vise hvad de kan tilbyde. På temposættermødet laver Anette
en plan hvor bestyrelsen og temposættere samt øvrige der er interesseret,
stiller op og promovere vores fantastiske klub. Der gentrykkes en folder, der
tidligere er lavet. Morten kontaktes for filen, og Birgitte trykker den.

•
•
•

•

Der er nu endelig kommet en afklaring omkring de 5000,00 kr. fra
Sportigan/Lions løbet. Vi afventer planerne for Lions Hestemarked næste år.
De 5 store løb i Viborg nedlægges – vi ser hvad der skal ske med div. indkøbte
telte osv.
Vedr. Gudenåløbet 2017 – så vil Bjerringbro by gerne deltage med evt. street
food, måske veteran biler osv. Vores krav er dog at det kommer til at foregå
nede på pladsen sammen med Gudenåløbet, så vi holder folk samlet.
Evt. samarbejde med gå klubben – de vender tilbage i nærmeste fremtid.

2: Regnskab/opdatering af medlems status

3: Sponsor
•

•

Find lavede en gennemgang af allerede underskrevne sponsor kontrakter, det
ser p.t. rigtigt godt ud. Dejligt med et godt fundament under aktiviteter og løb
i 2017.
Der er lavet en aftale med Sportigan Viborg – de har tegnet en sponsor
kontrakt, og samtidig vil de tilbyde rabat på af os udvalgt løbetøj. Det bliver
Fusions tøj, og det kommer på hjemmesiden hurtigst muligt, med info
omkring bestilling osv. Samtidig tilbydes der et Sportigan kort til køb af de
udvalgte varer i butikken, så man har mulighed for at prøve varen først.

4: Web/presse
•

Ikke noget nyt p.t.

5: Materiel
•

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

6: Træner
•
•
•
•
•

Der afholdes møde i temposætter udvalget uge 3.
Der afholdes møde i trænerudvalget 16/2
Vi afholder medlems møde snarest.
Der er planer om fælles træning en onsdag om måneden, evt. med fælles
spisning af onsdags menu bagefter.
Onsdag d. 11/1 er der eksamen for de nye W&R – der afholdes en lille
højtidelighed efter endt løbetur.

7: BAM løb
•
•

Der afholdes 3x21 løb i Bam regi 25. marts.
Gudenåløbet afholdes 7. maj.

8: Social udvalget
•
•
•
•

Juleafslutning afholdtes den 14/12 2016 – der var 92 deltagere, hvilket er
rekord. Det var en dejlig fælles afslutning på 2016.
Nytårsløbet blev afholdt på vanlig vis, med champagne, kransekage, løb, bad
osv. Det var super hyggeligt. Tak til Palle Winther og Mette Sloth
30/1 afholdtes sidste Tange sø rundt løb, med champagne og kransekage. Tak
til Lillian og Palle Valbjørn.
3/6 afholdes klub tur til Kalø Vig – der kommer info senere.

9: Klub ture
•
•
•

Hamborg hel maraton 23. april.2017 – der er 23 deltagere
Berlin maraton 24. september 2017
Samlet klubtur for alle 3 juni 2017 til Kalø Vig.

10: Kalender
•
•
•
•
Pkt. 3.:

Evt.

Bestyrelsesmøde 6. februar
Generalforsamling onsdag d. 15/3 kl. 19,30
Bestyrelsesmøde 6. marts
Bestyrelsesmøde 3. april

