Referat af bestyrelsesmøde BAM 1. maj 2017
Deltagere:

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

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde
•
•

Pkt.2.:

Der er lidt reguleringer til data på hjemmesiden, det rettes ind.
Vedr. forslag omkring tennis klubbens klubhus, er ideen lagt på hylden, da vi
ikke forventer at bruge det så meget. Vi blev grebet af stemningen, og
gennemskuede ikke lige de praktiske opgaver der følger med. Til specielle
arrangementer kan det evt. være en mulighed at undersøge om vi kan leje
lokalet.

Nyt fra udvalg.
1: Formanden
•
•
•

Der blev lavet en status på Gudenåløbet. Der er godt styr på vores del af
dagen, og der kommer mange nye spændende tiltag. Dog mangles ca. 15
hjælpere, så vi må opfordre medlemmerne til at melde sig.
Vedr. Byforum, så mangles der repræsentanter til underudvalget ”fritid &
kultur” hvor vi opfordres til at stille med en repræsentant. Der skal være
stiftende generalforsamling snarest. Werner deltager fra BAM.
Viborg Idrætsråd holder repræsentantskabs møde 2/5 – Jan deltager

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•
•

Der er sendt kontingent opkrævninger ud, med forfald 1/5. Indbetalingerne
strømmer ind, og vi ser frem til at alle i år får betalt kontingent til tiden – det
vil vise sig om forventningerne holder stik.
Indbetaling fra sponsorer er stort set på plads.
Regnskab fra motionsdagen (3x21) er fremlagt og godkendt af bestyrelsen.

3: Sponsor
•
•

•

Jyske bank arrangementet 3/5 udsættes til næste fælles træning der er den
7/6. Fællestræningen står Erik-Palle-Helle for. Find kontakter Erik for at få
detaljerne på plads.
Boi og Lihn arrangementet i Løvskal bliver 19/8, med afgang fra Løvskal hhv.
9,00 og 9,30 afhængig af hvor langt der skal løbes. Vi skal alle være i mål kl.
11,00. Werner finder er stedkendt i området, og han laver et oplæg til en
rute.
Vi har fået nye sponsorer – Den gyldne Okse og ABC telte. Husk at bruge
vores sponsorer i BAM arrangementer.

4: Web/presse
•

Tilmelding til Kalø Vig klubturen er lavet så smart at socialudvalget får direkte
besked på mail når nogen tilmelder sig. Så kan man med det samme se hvor
meget man ønsker at deltage i.

5: Materiel
•
•
•

Der indkøbes løbe ure til nye temposættere – Anette kontakter Dan.
ABC telte laver en pris på udlejning af telte til Gudenåløbet – ny sponsor.
Der er købt skilte holdere til Gudenåløbet.

6: Træner
•
•

Nye løberuter er under udarbejdelse.
Førstehjælps kursus for nye temposættere og bestyrelsesmedlemmer bliver
pga. fyldt BAM kalender først afholdt primo 2 halvår 2017

7: BAM løb
•
•

Gudenåløbet afholdes 20. maj.
24 timers løbet 12-13. august – af hensyn til hold tilmelding skal dato og
tilmelding snart på hjemmesiden – der kan evt. laves en forhånds tilmelding.
Palle laver info. til Uffe.

8: Social udvalget
•
•
•

3/6 er der klubtur til Kalø Vig – der er enighed om opdatering af forplejning
på denne tur. Tilmelding er lagt på hjemmesiden.
7/6 Jyske bank aften – Find kordinere med fælles trænings udvalget.
Rikke Hindkær holdt en interessant aften den. 26. april hvor hun fortalte om
og demonstrerede skades afhjælpning.

•
•

Stafet for livet 17-18. juni – Der er oprettet et hold på Stafettens hjemmeside,
hvor man tilmelder sig BAM. Klubben betaler forplejning til deltagerene.
Sommerafslutning bliver 28. juni. Samme koncept som sidst.

9: Klub ture
•
•

Pkt. 3.:

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. 12. juni
Mandag d. 7. august.

