Referat af bestyrelsesmøde BAM 6. marts.2017
Deltagere:

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

Afbud:

Morten E Hartvig

Gæst:

Jan Møller Nielsen

Pkt.1.:

Bestyrelsen fremover
•

Pkt.2.:

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

Nyt fra udvalg.
1: Formanden
•
•

P.C. fra gammel tidtagnings system foræres til Røde kors integration (Steen
Lundgaard) – scannerne forsøges solgt.
28 marts er der Repræsentantskabs møde i Idrætsparken – Find, Dan og
Birgitte deltager fra BAM.(19,30)

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•
•

Werner gennemgik rundsendt regnskab og budget til brug ved
generalforsamlingen.
Alle sponsorater er klaret mht. økonomien
Der sendes 4 på temposætter kursus.

3: Sponsor
•
•

Der er sendt nyhedsbrev ud med kode til handel hos Sportigan Viborg, der er
sponsor for klubben – der kommer tilbud om køb af klub t-shirt m/tryk.
Alle gamle sponsor aftaler er på plads, der arbejdes videre med potentielle
nye.

4: Web/presse
•

Der laves overdragelse til ny Webmaster efter generalforsamlingen.

5: Materiel
•
•
•

Morten forsøger at sælge de gamle scannere.
Der indkøbes løbe ur til ny temposætter.
Der indkøbes en computer til Webmasteren. Den indkøbes i samråd med den
nye Webmaster, og der handles hos sponsor.

6: Træner
•
•
•

1/3 blev der afholdt fællestræning. Udvalget arbejder videre.
27/3 afholdes træner udvalgs møde
29/3 afholdes temposætter møde, hvor oplæg på nye ruter bliver
gennemgået.

7: BAM løb
•
•
•

Der afholdes 3x21 løb i Bam regi 25. marts.
Gudenåløbet afholdes 20. maj. Der er allerede 165 tilmeldte.
24 timers løbet 12-13. august – Palle har tilkæmpet os to pladser i første
parket igen i år. Der oprettes 2 hold. Info senere.

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 senere.
Stafet for livet 17-18. juni – Tovholder Dan m.fl.
Sommerafslutning bliver 28. juni. Samme koncept som sidst.

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 3. april

Evt.
•

Der var ingenting

