Referat af bestyrelsesmøde BAM 2. oktober 2017
Deltagere:

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

Afbud:

Find Larsen

Nyt fra udvalg.
1: Formanden
•

•

•
•
•
•

Temposættere informeres om at det er ok at løbe forbi Thomas Christiansens
gård i Skibelund ad den officielle vej. Dvs. man følger vejen rundt når man
kommer nede fra broen. Man løber IKKE lige op forbi huset. Det er ok at løbe
videre mod vest over den lille bæk/bro.
Vedr. BAM/tri svømning, så er der ikke nok tilmeldte til at vi kan holdes udgift
neutral med kr.400,00 pr. deltager. Werner kontakter Helle Pedersen og
aftaler hvordan det så skal løses. BAM bakker op om svømningen men skal
holdes udgifts neutral.
Berlin halv maraton er d. 8. april 2018, og der er kommet forslag om at lave
det til en fælles tur. Dan vil gerne være med arrangør. Turen bygges ind som
delmål for forårs træningen. (Anette)
Bjerringbro Byforum vil gerne have info til Årshjulet. Vi vil gerne have
Gudenåløbet, Egeskovløbet og W&R opstart september med.(Jan)
Vedr. fremtidens løbeklub så bruger vi mødet d. 6. november kun på dette
punkt.
Der mangles hjælpere til Egeskovløbet

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Vi har p.t. 230 medlemmer i klubben
Der er styr på økonomien

3: Sponsor
•

Ingenting til punktet

4: Web/presse
•
•
•

Der er et link til ruter på hjemmesiden fra uge 40
Vores Facebook side skal aktiveres. Uffe spørger Lars P om assistance.
Der er forslag om et link til ”gamle nyheder” så de ikke er på forsiden af
hjemmesiden. Uffe vender tilbage.

5: Materiel
•

Anette skal have et nyt løbe ur – hun indkøber selv

6: Træner
•
•
•

Førstehjælps kursus for nye temposættere og bestyrelsesmedlemmer bliver
pga. fyldt BAM kalender først afholdt primo 2018
Opstart W&R – der er ca. 20 deltagere. Temposættere er Willy – Anne Marie
og Poul Erik. De er allerede godt i gang.
Der påtænkes et medlemsmøde d. 27/11 kl. 19,00 – det vendes lige til næste
møde.

7: BAM løb
•
•

•

Egeskov løbet 5. november
Skyggebørn løbet d. 3. februar 2018. Det er et løb i tråd med Stafet for livet.
Dvs. det er et landsdækkende projekt hvor alt pr. materialet er lavet, og der
”bare” skal laves ruter. Hele start gebyret går til Projekt Skyggebørn. Man kan
finde info under Skyggebørns løbet 2018. Klubben bidrager altså ikke med
penge, ud over dem der kommer ind som startgebyr. Lars Pedersen er
tovholder på løbet.
Egeskov løbet afholdes 5 november. Ansvarlige er Dan – Hans Ole – Hanne
Winther og Jan Møller

8: Social udvalget
•
•
•
•

Suppeløbet er d. 18. november. Konceptet i år er start kl. 10,00 – varm vands
bassin – suppe. Udvalget kommer med mere info senere.
I januar bliver der sauna gus og fælles spisning – sikkert en mandag, da
saunaen ofte er fyldt op om onsdagen.
Juleafslutning i år bliver formodentlig onsdag d. 13. december.
Alle opfordres til at komme med input til klub tur 2018 – måske skal den
afholdes i september – eller meget tidlig forår.

9: Klub ture
•

Berlin maraton 24. september 2017

Bestyrelsesmøder fremover.:
Næste bestyrelsesmøder er:

mandag d.6. november
mandag d.4. december om nødvendigt.

