Referat af bestyrelsesmøde BAM 6. Februar.2017
Deltagere:

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

Afbud:

Morten E Hartvig

Pkt.1.:

Bestyrelsen fremover
•

Pkt.2.:

Dagsorden til generalforsamlingen blev gennemgået, og kan senere ses på
klubbens hjemmeside.

Nyt fra udvalg.

1: Formanden
•

•

•
•

•

Der blev lavet en evaluering af åbent hus arrangement 3/2. Vi synes det var
en hyggelig aften, men som klub fik vi ikke det store ud af det. Vi undrer over
at svømmehallen ikke havde åben med sjove aktiviteter for børn. Forslaget
fra Lise (Idrætsparken) om næste åbent hus søndag d. 20/8 støtter vi op om.
Dorte Carlsen har indkaldt andre foreninger i byen til et evt. event omkring
Gudenåløbet – vi har i den forbindelse gjort klart at det et Gudenåløbet det
drejer sig om, og det er der vi lægger vores kræfter.
Gl. Skibelundvej lægges om – tidspunktet er endnu ikke oplyst.
Der er bevilget penge fra kommunen til at lave en sti fra Kjellinghøl broen på
sydsiden af åen – til campingpladsen Bjerringbro. Der er ikke oplyst noget
tidspunkt for påbegyndelse.
Der er møde omkring ”Frivillig børs” den 23/2 fra 16-17,30 – Werner deltager
fra BAM.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Werner udarbejder regnskab og budget til generalforsamlingen.

3: Sponsor
•

Find laver en tekst til Sportigan portalen, og der sendes nyhedsbrev ud med
kode.

4: Web/presse
•

Ikke noget nyt p.t.

5: Materiel
•

Morten har lavet en liste over gammel materiel. Han forsøger at sælge
scannere. Vi tilbyder Røde Kors (Steen Lundgaard) integration om de kan
bruge computerne.

6: Træner
•
•
•

Der afholdes Work Shop den. 5/3 for temposættere i Odense
26/1 afholdes der medlemsmøde hvor nye tiltag og trænings metoder blev
gennemgået. Der var ca. 50 deltagere i mødet.
Der er afholdt Stjerneløb som fællestræning- det skal koordineres på en
anden måde næste gang. Ok med selvbetaling af mad, men det skal tilmeldes
som BAM medlem af hensyn til afregning og klargøring af maden.

7: BAM løb
•
•

Der afholdes 3x21 løb i Bam regi 25. marts.
Gudenåløbet afholdes 20. maj.

8: Social udvalget
•
•
•
•

3/6 afholdes klub tur til Kalø Vig – der kommer info senere.
Der afholdes en Jyske bank aften 3/5
Rikke Hindkær kommer og fortæller om skadesafhjælpning. Dato kommer
senere.
Evt. en Lihn & Boi aften 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.
24 timers løb 12-13. august.

10: Kalender
•
•
•
Pkt. 3.:

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

Evt.
•
•

Alle bedes sende Dan input til formandens beretning
Regnskab og budget gennemgås til næste best. møde.

