Bestyrelsesmøde mandag 5. februar 2018 kl. 19,00
Referat

1.: Formanden
• Rene, DGI gav input og sparring omkring næste step i Fremtidens Løbeklub.
• BAM skal på facebook - Jan tager kontakt til Thomas Dohm, DGI – dato skal
aftales og vi skal have oplyst, om der er noget, vi skal have forberedt inden
kurset
• Generalforsamling 2018
Dirigent - Jan taler med Jørn Kærgaard
Bestyrelsesposter - Verner på valg og modtager genvalg - Birgitte på valg – Jan
taler med Birgitte
Suppleanterne Lars og Tove modtager genvalg
Revisor Kurt og Steffen – Verner undersøger om de modtager genvalg
• Bruger vi vores udvalg rigtigt - emnet blev kort vendt, da der har været tvivl
om hvordan løbsudvalget var sammensat.
• Klubhuset ved tennisbanerne – anvendelse af klubhuset blev igen vendt –
enighed om at Jan undersøger betingelserne for evt. BAM anvendelse.
2.:Regnskab/opdatering af medlems status
• Verner oplyste medlemsstatus og at regnskab og budget er ved at blive gjort
klar til generalforsamlingen
• Persondata – der er nye regler om opbevaring og deling af persondata Verner
har materiale som gennemgås og emnet drøftes på næste bestyrelsesmøde
3.:Sponsor
• Alle sponsoraftaler er stort set på plads og underskrevet.

4.:Web
5.:Materiel
6.:Træner
• Fællestræningen den 19.03 omfatter også saunagus prisen for mad og gus er
steget en smule – enighed om at bibeholde egen betaling på 50,- kr. Vi
afventer ok fra Keld på at vi kan benytte svømmehallen.
• Næste Temposætte møde bliver i april.
7.:BAM løb
• Gudenåløbet 2018 – planlægningen forløber planmæssigt
• Gudenåløbet 2019 – Grundfos Olympics - Jan har modtaget forespørgsel fra
Grundfos – der var enighed om indgå samarbejde – løbet afvikles 01.06.2019
• Skyggebørnsløbet en succes med 140 deltagere ca. 2/3 kom udefra.
8.:Social udvalget
• Medlemsarrangement den 28.02 på plads – Anette sender info til
hjemmesiden til Uffe. Det blev desuden besluttet at bede Hallen rundsende
informationen, således andre klubber kan deltage i arrangementet.
9.:Klub ture
• Fiskerhuset ved Tange sø 8. september 2018

