Referat af generalforsamlingen BAM – 14. marts.2018
Generalforsamlingen blev indledt med fælles spisning. Menuen var oksesteg m/bearnaise,
kartofler og salat. Der var 35 Bam løbere der deltog i mødet.
Efter maden bød formand Jan velkommen.
Pkt.1.:

Valg af dirigent.
Jørn Kærgaard blev valgt som dirigent.
Jørn kunne konstatere at generalforsamlingen, iflg. vedtægterne var indkaldt
rettidigt.

Pkt.2.:

Bestyrelsens beretning.
Jan fremlagde bestyrelsens beretning – den vedhæftes referatet.

Pkt.3..

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Vedhæftes referat.
Werner gennemgik regnskabet, der blev godkendt af forsamlingen

Pkt.4.:

Fremlæggelse af budget for det påbegyndte regnskabsår, herunder fastsættelse af
medlems kontingent. Vedhæftes referat
Werner lavede en gennemgang af budgettet, det blev vedtaget at kontingentet er
uændret 300,00 kr. inkl. fri tilmeldingsgebyr til Egeskovløbet 2017

Pkt.5.:

Indkomne forslag, herunder eventuelle forslag fra bestyrelsen.
Der er ingen indkomne forslag, heller ikke fra bestyrelsen

Pkt.6.:

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Werner Lynglund (genvalgt)
Birgitte Hegaard (genvalgt)

Pkt.7.:

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
1. suppleant blev Lars Brønlund (Genvalgt)
2. suppleant blev Tove Sørensen (Genvalgt)

Pkt.8..

Valg af revisor:
Kurt Pedersen

Pkt.9.:

Valg af revisor suppleant:
Steffen Laursen

Pkt.10.:

Eventuelt
Der blev foreslået elektronisk betaling af kontingent, evt. PBS – det er op til Werner
Omkring aftalen med Sportigan Viborg bliver nyhedsbrev med BAM koder
genudsendt, samt info omkring rabataftalen.
Jan havde et indlæg omkring fremtidens løbeklub. Der var gennemgang af
bestyrelsens oplæg og tanker sat i gang af DGI - konsulenter.
Vores Facebook side blev startet op, og Uffe/Jan fortalte omkring brugen, og
forskellen på facebook siden og facebook gruppen.
Der bliver laver retningslinjer for opslag på selve siden, hvor der er administratorer,
og redaktører. Retningslinjerne bliver offentliggjort hurtigst muligt efter næste
bestyrelsesmøde.
Der skal dog gøres opmærksom på at facebook er et supplement til hjemmesiden.
Der vil stadig være de sædvanlige oplysninger og tilmeldingsmuligheder på
hjemmesiden.
Der kom en opfordring om at alle medlemmer bakker op om fremtidens løbeklub.

Lars Pedersen, der sidder i trænerudvalget, kom med en opfordring til klubbens
medlemmer om hurtig tilmelding til bla. Gudenåløbet. Folk venter og ser deltager
listen inden de tilmelder sig, så jo hurtigere der er mange deltagere, jo flere ekstra
tilmeldinger kommer der.
Der var en opfordring til at alle løb foregår fra Hallen.

Jan sluttede af med at kommentere omkring brugen af tennisklubbens klubhus.
Bestyrelsen vender tilbage med et udspil – evt. om at gøre brug af det ved særlige
arrangementer – et par gange om året.

Bestyrelsen konstituerede sig således: Jan Møller Nielsen – formand
Palle Valbjørn – næstformand
Werner Lynglund - kassere
Birgitte Hegaard – sekretær
Anette Christensen
Find Larsen
Uffe Salomonsen - Webmaster
Lars Brønlund – 1 suppleant
Tove Sørensen – 2 suppleant
Jørn afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Der var en dejlig stemning til mødet, og en hel masse snak rundt om ved bordene, omkring
vores alles store interesse LØB.
Jan afsluttede mødet bla. med tak til Jørn for hans indsats som dirigent.

