Referat af bestyrelsesmøde BAM 7. maj 2018
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Tove Sørensen
Lars Brøndlund
Werner Lynglund
Anette Christensen
Birgitte Hegaard
Find Larsen

Afbud:

Palle Valbjørn
Uffe Salomonsen

Pkt.1.: Nyt fra udvalg.
1: Formanden
•
•
•

Der er strategi aften for udendørs brugere i Idrætsparken d. 29 maj.
Jan deltager, men vil gerne have en mere med fra bestyrelsen – vend lige
tilbage til Jan hvis i har mulighed for at deltage.
Thomas fra DGI har meldt tilbage at de ikke har nogle retningslinjer omkring
brugen af FB – hvis det bliver nødvendigt tager vi fat i der fra bestyrelsens
side.
Der er VM i Cross ved Moesgaard den 30/3 2019 – det overvejes om der skal
laves en klub tur derud.

•
2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Vi er som klub omfattet af den nye persondataforordningslov. Werner og Uffe
deltager i et møde den 19. april om hvordan vi forholder os til den. Der var
info fra mødet.
Persondataloven træder i kraft den 25 maj 2018, og i den forbindelse skal vi
have styr på flg.: Der laves en databehandler aftale med IT- support
Jonas – vi har en standard aftale fra DGI
Klubbens ”privatlivs politik” skal fremgå af hjemmesiden
Der skal gives samtykke erklæring til portræt billeder eks.
de billeder der er på hjemmesiden af bestyrelse/udvalg
osv. Der findes også en standard aftale fra DGI.
Werner og Find laver en handlingsplan til drøftelse på
næste bestyrelsesmøde.

3: Sponsor

•

Find gav en opdatering omkring sponsorer til Gudenåløbet – der er styr på
det.

4: Web/presse
•
•
•

Der skal laves en Databehandler aftale med Jonas (IT) iht. den nye
databehandlerlov. Se også pkt. 2
På næste møde vil vi gerne drøfte oprydning/fjerne gamle arrangementer på
Hjemmesiden. Hvordan kan det gøres/og kan det gøres. Uffe undersøger det
til næste møde.
Invitationer og arrangementer laves af arrangørerne det er deres ansvar det
kommer på FB. Send det gerne til Anette eller Lars så er de behjælpelige.

5: Materiel
•

Depot DLG

6: Træner
•
•
•
•
•
•

Jyske bank arrangement 16/5 – trænerudvalget drøfter planen – der bliver
normal træning med fælles afslutning i tennisklubbens lokaler.
Temposætterudvalget holder møde 30/4 – forslag til diskussion er færdsel i
naturen, jagt, træksti osv. – konklusionen er at vi respekterer skiltning til hver
en tid. Vi lægger ikke datoer på hjemmesiden.
Der arrangeres fællestræning d. 10/10 af Villy/Mette og Hanne. Ideen er at
lave et runde løbe og hvis muligt indgår skydebanen i rundeløbet – der vil
være fælles spisning med tilmelding som sædvanlig.
Træningstiderne blev drøftet, og et ”tag en ny løber i hånden” arrangement.
Evt. tilbud til Højskolens kursister om løbe muligheder.
Måske er tiden inde til et formiddagshold en gang om ugen

7: BAM løb
•
•
•

Palle har styr på 2 pladser til 24 timers løbet
Lars Pedersen kontaktes med hensyn til dato for motionsdag til efteråret –
har vi fået en dato??.
Gudenåløbs udvalget holder møde mandag – der er udfordringer, men
optimisme. De skal nok få helt styr på det.

8: Social udvalget
•
•

Røde kors arrangementet udsættes til ultimo 18 – Uffe undersøger om der er
mulighed for at afholde det sammen med idrætsparken.
Stafet for livet 16-17 juni –Kim Hesselbjerg er tovholder.

•
•

Anette sætter en dato på hjemmesiden med klubturen 2018 – Birgitte
indkalder til møde omkring dette inden sommerferien.
Sommerafslutningen bliver 27/6 2018 – som vanligt.

9: Klub ture
•
•
•

Berlin maraton 24. september 2017
Til 24 timers løbet er der meldt 2 hold til – nyt tiltag kan være flere ”nye
løbere” hvor deres ture ligger lige efter hinanden.
Skal vi lave fælles tur til Royal Run – er lagt på FB

Pkt.2.: Evt.:
Næste bestyrelsesmøder er:

mandag d. 4. juni

