Referat af bestyrelsesmøde BAM 12. juni 2017
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Tove Sørensen
Palle Valbjørn
Werner Lynglund
Anette Christensen
Uffe Salomonsen
Birgitte Hegaard

Afbud:

Lars Brønlund
Find Larsen

Inden mødet kom Jeppe Bo fra Bjerringbro Mountainbike klub Bronx, forbi og viste et oplæg til
mountainbike spor i Hjermind Stats skov. Det er et forslag der skal danne grundlag for ansøgning
til kommunen. Forslaget lyder spændende.
Pkt.1.:

Nyt fra udvalg.
1: Formanden
•

•
•

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. – Werner
deltog og der blev lavet 5 udvalg der hver repræsenterer en gren af Byforum.
Der udarbejdes en aktivitets liste fra hvert udvalg. Der arbejdes videre med
sponsorer, medlemskaber osv. for at få økonomien til at hænge sammen.
Det er muligt at søge DGI om værtsskab for store stævner/begivenheder
inden for DGI. Vi vurderer det ikke har interesse for os.
Med hensyn til medlemsudviklingen i klubben, følger BAM desværre trenden i
de øvrige klubber med nedgang i medlems tal. Vi kontakter DGI omkring
besøg af en repræsentant med ideer til optimering af klubben.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•
•

Der er sendt kontingent opkrævninger ud, og manglende betalinger er rykket
for første gang. Listen gennemgås, og udmeldte føres fra medlemslisten.
Indbetaling fra sponsorer er på plads.
Der er bevilget træner kursus til Mette Sloth

3: Sponsor
•

•

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.
7/6 Jyske bank aften afholdtes i silende regn, dog var der mange der deltog,
og efterfølgende nød grill pølser og fadøl i Tennisklubbens lokaler. Jyske Bank
stod for arrangementet.

•
4: Web/presse
•

Der kommer snart et link til ruter på hjemmesiden. Uffe/Heino.

5: Materiel
•

Der er indkøbt løbe ure til nye temposættere

6: Træner
•
•
•

Der laves et trænermøde inden ferien
Evaluering af fællestræningen tages op på trænermødet.
Førstehjælps kursus for nye temposættere og bestyrelsesmedlemmer bliver
pga. fyldt BAM kalender først afholdt primo 2 halvår 2017

7: BAM løb
•

24 timers løbet 12-13. august – der er meldt 2 hold til. Tilmelding er på
hjemmesiden.

8: Social udvalget
•

•
•
•

3/6 var der klubtur til Kalø Vig. Vi var 31 der deltog. Vejret var med os,
løberuten var spændende og anderledes med turen ud og slots ruinen og
forplejningen var i top. Udvalget tager selvfølgelig kritikken om for få øl til
efterretning.
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 sidste år.
Vi lægger hovederne i blød for at finde en foredragsholder til efteråret.

9: Klub ture
•

Pkt. 3.:

Berlin maraton 24. september 2017

Evt.
•
•

Opfordring til at bruge ”stenen” inden træning.
Der laves en slags huske liste nederst i referat/indkaldelse til efteråret.

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:

God sommer til jer alle

Mandag d. 7. august.

