Referat bestyrelsesmøde mandag 15. januar 2017 kl. 19,00
DAGSORDEN

1.: Formanden
• Jan kontakter Rene, DGI om mulig deltagelse på næste bestyrelsesmøde, vi
skal gerne videre i arbejdet omkring Fremtidens Løbeklub
• BAM skal på facebook – da vi ikke kan ændre Gudenåløbets facebook side
oprettes derfor en ny til BAM, Jan kontakter DGI for hjælp til dette.
• Bestyrelsen bedes respondere når Jan sender mail med spørgsmål.
• BAM deltager ikke i Handelsmessen
• Jan roste kalenderen
2.:Regnskab/opdatering af medlems status
• Der er kommet 5 nye medlemmer + 3 tidligere har meldt sig ind igen vi har i
alt 231 medlemmer. BAM har desuden rundet medlem nr. 1000 markeres
senere.
• Der er betalt kontingent til medlemskabet i Byforum
3.:Sponsor
• Find har været i kontakt med og fået respons fra største parten af BAM’s
sponsorer. Der er positive tilbagemeldinger – nogle har ændret fra guld til sølv
sponsorat.
• Jyske Bank stiller gerne op til en træning i løbet af foråret.
4.:Web
• Problem med at kunne se ruter er løst.
5.:Materiel
• Intet

6.:Træner
• Der har været afholdt temposætter møde i starten af december her blev det
besluttet foreslå løbere en struktureret træning til en ½ maraton og 12 km
frem mod Gudenåløbet i maj. Dette blev præsenteret på medlemsmøde i
forbindelse med afslutningen på W&R onsdag den 10.01.
• 13 har gennemført W&R
7.:BAM løb
• 3. februar Skyggebørns løbet – Jan forfatter nyhedsbrev med opfordring til at
lægge lørdagstræningen i skyggebørns løbet og støtte det gode formål.
• Forslag om lørdagsløb som afsluttes med fælles morgenmad kan evt
kombineres med Jyske Bank – det undersøges.
8.:Social udvalget
• Klubarrangement onsdag den 28.02 med overskriften ”Sådan bevarer du
motivationen” v/ mentaltræner Jòn Gregersen - Anette søger for at booke
lokale og sender skriv til hjemmesiden.
• Sommerafslutning onsdag den 27. juni
• 10. oktober fællesspisning og saunagus
• 12. december juleafslutning
• Jan havde modtaget skriv fra Palle vedr. fællestræning den 7. februar med
overskriften ”natløb” i Egeskoven og efterfølgende fællesspisning. Den anden
fællestræning var lagt den 14. marts men kolliderer med
Generalforsamlingen. Jan undersøger, om det i stedet kan blive den 19. marts,
her er der lagt op til stjerne løb og efterfølgende fællesspisning og saunagus.
9.:Klub ture
• Der afholdes klubarrangement 8. september i Fiskerhuset ved Tange sø.
Detaljer kommer senere

