Referat af bestyrelsesmøde BAM 3. april. 2017
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Tove Sørensen
Lars Brønlund
Palle Valbjørn
Find Larsen
Werner Lynglund
Anette Christensen
Uffe Salomonsen
Birgitte Hegaard

Pkt.1.:

Velkommen til den nye bestyrelse – fordeling af arbejdsopgaver
•
•
•
•
•

Pkt.2.:

Formand Jan bød velkommen til den nye bestyrelse.
Der blev lavet en opdatering af udvalgene på hjemmesiden.
Tove Sørensen indtræder i Social udvalget
Lars Brønlund indtræder i løbs udvalget
Jan får styr på materiel & depot udvalget samt Klub fest udvalget – det er på
plads til næste bestyrelsesmøde.

Nyt fra udvalg.
1: Formanden
•
•
•
•

D. 28 marts var der Repræsentantskabs møde i Idrætsparken – Find, Dan og
Birgitte deltog fra BAM. Det var et godt møde. Referat fra mødet ligger på
idrætsparkens hjemmeside.
Jan vender tilbage med vurdering om ønsket sommer klubhus – det
diskuteres på næste bestyrelsesmøde.
24/4 holder DGI årsmøde – der bliver sendt invitation rundt til bestyrelsen
DGI tilbyder et informations møde om ” Fremtidens Løbeklub” det er vi meget
interesseret i. Jan tager kontakt til DGI.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Der sendes kontingent opkrævninger ud hurtigst muligt, med forfald 1/5
Werner informerede om regler ved indkøb i Super Brugsen til arrangementer.
Man låner et købekort af Birgitte. Der afleveres en bon med underskrift og
navn på arrangement til Werner.

3: Sponsor
•
•
•

Find informerede den nye bestyrelse om hvordan sponsor aftalerne fungerer.
Bjerringbro Kontormontering (ny sponsor) er i gang med at trykke flyers til
Gudenåløbet. Første tryk blev fremvist på mødet.
Boi og Lihn arrangementet i Løvskal findes der en dato på. Werner er
stedkendt i området, og han laver et oplæg til en rute.

4: Web/presse
•

Der er ønske om at forenkle hjemmesiden lidt – Uffe har frie hænder fra
bestyrelsen, også til den eksterne hjælp det kræver.

5: Materiel
•
•
•

Der indkøbes løbe ure til nye temposættere – Anette kontakter Dan.
ABC telte laver en pris på udlejning af telte til Gudenåløbet
Ønske om investering i skilte holdere til Gudenåløbet – tilsagn fra bestyrelsen.

6: Træner
•
•
•

29/3 var der temposætter møde, der blev lavet ruter, og fællestræning. På
mødet blev det bestemt at temposætterne mandag mødes 5 min før, for at
uddele tilbud til ruterne.
De nye løbe ruter bliver lagt på hjemmesiden når de er klar.
Der blev fremsat ønske om førstehjælp kursus. Birgitte undersøger
mulighederne omkring en info aften for alle, og et kursus for nye bestyrelses
medlemmer og nye temposættere.

7: BAM løb
•
•

Gudenåløbet afholdes 20. maj. P.T. er der 255 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 er der klubtur til Kalø Vig – der er enighed om opdatering af forplejning
på denne tur. Birgitte sender info omkring turen til Uffe.
3/5 Jyske bank aften – Find kordinere med fælles trænings udvalget.
Rikke Hindkær (ny sponsor) kommer og fortæller om skades afhjælpning den
26.april kl. 19,30.
Stafet for livet 17-18. juni – Tovholder Dan
Sommerafslutning bliver 28. juni. Samme koncept som sidst.

9: Klub ture
•
•
•

Pkt. 3.:

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.

Evt.
•

Opfordring til at bruge ”stenen” inden træning.

Bestyrelsesmøder fremover.:
Det blev aftalt at møder fremover skal være den første mandag i hver måned. Dog
holdes der ingen møder i juli og i december.
Næste bestyrelsesmøder er:

Mandag d. 1. maj
Mandag d. 30. juni
Mandag d. 7. august.

