Referat af bestyrelsesmøde BAM 10. juni 2013
Deltagere:

Dan Vestergaard
Mogens Johansen
Lene Amdi
Morten E Hartvig
Birgitte Heegård
Anette Christensen
Werner Lynglund

Afbud:

Palle Valbjørn
Jens Søndergaard

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde
-

Pkt.2.:

Meddelelser siden sidst
-

Pkt.3.:

Referatet godkendt

De 20 billetter til VM halvmaraton 2014 er solgt
Erik Albrechtsen har fået adgang til medlemskartoteket

Nyt fra udvalg
-

1: Bestyrelsen

Se meddelelser siden sidst

-

2: Regnskab

Gennemgang af restance liste – adskillige gengangere
fra sidste års liste – der sendes tykkere ud. Hvis der ikke er
betalt inden 3 mdr. ekskluderes man af klubben.
Kassebeholdningen ser ok ud
Det undersøges om vi ikke for vores lokale penge kan få
vores aktivitets plan på skiltet ude ved Ringvejen

-

3: Sponsor

Kontakt Jyske Bank vedr. Egeskov løb Werner
Erik kontakter Nordea

-

4: Web/presse

Hjemmesiden fungerer fint – ros til Jens

-

5: Materiel

Løbeurene trænger snart til en udskiftning
Gammelt tidtagnings udstyr sættes til salg blandt
medlemmer. Scannere findes der anden køber til

-

6: Træner

Der har været 2 gode informations møder
Temposætterne skal opfordre/kræve at der løbes efter
færdselsreglerne – vi skal tænke på det er klubbens
ansigt udadtil.
Minna holder orlov til efter sommerferien

-

7: BAM løb

Sportigan/Lions – der var ca. 300 løbere
Den nye tidtagning var ok, dog med lidt småfejl der rettes.

Der var fra Lions blevet lovet Them ost en reklame på Tshirts – det kan BAM ikke acceptere da vores
hovedsponsor er Mammen ost – efter skriveri frem og
tilbage med Lions, har BAM sat Mammen ost’s reklame på
trøjen, mod ikke at modtage noget tilskud fra Lions for
løbet.
Det blev gjort ekstra ordinært og der skal findes en løsning
med Lions næste år
Gudenåløbet – udvalget er Erik – Jan Møller – Dan og
muligvis Jørn Kjærgaard
Der sendes nyhedsbrev ud om stafet for livet og 24 timers
løb.
Jubilæumsløb – 26/8 den nye bro indvies samme dag.
Vi laver løb og idrætsparken sælger pølser, vand m.v.

Pkt.4.:

-

8: Socialudvalg

Lagkage stafetten gik godt – stor entusiasme fra
deltagerne.
Sommerafslutningen 3/7 – der kommer tilmelding på
hjemmesiden. Klubben betaler mad og drikke
Grill mester bliver Werner og en endnu ukendt makker.
Måske anderledes jule afslutning - fællesspisning ??
Der arbejdes på et foredrag om kost/motion i jan/feb.
Vi kontakter Kjeld omkring fælles spisning i vinter halvåret

-

9: Klub fest

Klub fest v/Palle W m.fl. 16/11

-

10: Klub ture

23/6 er der Hærvejsløb – der meldes til på hjemmesiden

Opdatering af kalender
-

Pkt.5.:

26/8 arrangeres der Byjubilæums løb
3/7 Sommerafslutning
3/11 kl. 11,00 Søndag – Egeskovløb
16/11 Suppeløb + fest

Evt.

Næste bestyrelsesmøde bliver den 12 august – vi starter kl. 19,00 med spisning
Dagsorden/indkaldelse fremsendes senere
Fremtidige datoer for møderne er:

Hilsen Birgitte

Sommerferie Juli

