Referat af bestyrelsesmøde BAM 14. august 2017
Deltagere:

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

Nyt fra udvalg.
1: Formanden
•
•

•

•
•

Vedr. Byforum, så afholdes første møde 21/8. Werner deltager som
repræsentant for BAM i Sport – Idræts & Fritids forening udvalget.
Vi kører videre med BAM/TRI svømning, efter samme princip som tidligere.
dvs. først til mølle… Prisen er ved 40 deltagere 400 kr. pr. mand – hvis vi ikke
når op på 40 deltagere pålægges udgiften de resterende deltagere. Målet er
at BAM er udgift neutral. Werner kontakter Michael Stick vedr. opstart.
I november inviterer DAF til et møde hvor klubber der har afholdt løb med
stigende antal deltagere, kommer og fortæller om deres koncept. Vi er igen i
år inviteret til at fortælle om Gudenåløbet. Gudenå udvalget tager afsted. Vi
er da stolte af at være blandt de klubber der har succes med motionsløb.
Der er lavet en intern evaluering af Gudenåløbet – den sendes rundt til
bestyrelsen.
Motionsdagen (3X21) er aflyst. Vi håber på at ideen tages op igen.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Vi har som de fleste andre klubber i DK også medlems nedgang – vi er P.T.
230 medlemmer i klubben. Der er tiltag i gang for at få flere W&R og der laves
tilbud til medarbejderne hos vore sponsorer omkring løbetræning i klubben,
både med henblik på Gudenåløbet, men også generel træning.

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 er stedkendt i området, og han laver et oplæg til ruter. Der
kommer info på hjemmesiden.

4: Web/presse
•
•

Der kommer snart et link til ruter på hjemmesiden. Uffe/Heino.
Facebook diskuteres på næste møde

5: Materiel
•

Intet nyt

6: Træner
•
•
•
•

Førstehjælps kursus for nye temposættere og bestyrelsesmedlemmer bliver
pga. fyldt BAM kalender først afholdt primo 2018
Der afholdes møde i træner udvalget vedr. tilbud til sponsorer ”kom i form til
Gudenåløbet”
Der afholdtes møde i trænerudvalget midt juni. Lars Brøndlund indtræder i
udvalget. Udvalget vil til næste møde drøfte hvordan man fastholder W&R og
hverver nye medlemmer til klubben.
Vedr. fællestræning, er der ønske om mere planlagt træning, ingen hovsa
løsninger. Træning i Vindumskov en gang i oktober. Evt. fælles spisning efter
fælles træning, eller opfordring/planlægning af fælles spisning en gang om
mdr.

7: BAM løb
•

•

24 timers løbet 12-13. august. Super fint arrangement – har ikke lige styr på
om der blev tildelt BAM medaljer, havde nok hørt brølet. Dejligt socialt
arrangement hvor hygge var i højsæde. Fint mad fra vores sponsor Den
Gyldne Okse. Tak til familien Valbjørn m.fl. for et godt arrangement.
Egeskov løbet 5. november

8: Social udvalget
•

Der arbejdes på et foredrag med Marianne Florman i jan/feb. Der kommer
nærmere info fra Tove.

9: Klub ture
•

Berlin maraton 24. september 2017

Evt.:
•

Efter mødet er der kommet forslag omkring brugen af hjemmesiden til at
opfordre/invitere klub kammerater til at deltage i forskellige løb. Eks. er der
nogen der vil med til Ålborg og løbe lørdag, vi har to pladser i bilen osv. Vi
drøfter det på næste bestyrelsesmøde. Vi har Forum – kan det laves
anderledes osv. Det vil være en god ide til at styrke det sociale sammenhold i
klubben.

Bestyrelsesmøder fremover.:
Næste bestyrelsesmøder er:

Mandag d. 4. september.
Mandag d. 2. oktober.
Mandag d.6. november.

