Referat af bestyrelsesmøde BAM 6. august 2018
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Anette Christensen
Tove Sørensen
Birgitte Hegaard
Find Larsen
Palle Valbjørn
Uffe Salomonsen

Afbud:

Werner Lynglund

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

•

Vi ønsker mere struktur på mandagstræningen, når Anette ikke er der flyder
det lidt ud i sandet. En af de øvrige temposættere bør tage over og informere
om aftenens træning. Det er en af de ting vi som løbeklub kan tilbyde.
Klubben skal fremstå som ”forberedt” med trænings ruter osv. Anette vil
vende det på temposættermødet næste gang.
• Jan gav en kort evaluering af Gudenåløbet.
• Tove har taget initiativ til at lave morgen løb for dem der kan det – det er en
super god ide – den fik vi ikke rigtig vendt på dette møde.
Lars Brøndlund har valgt at udtræde fra sin suppleant post i bestyrelsen.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Iht. Opdateret medlemsliste taber vi medlemmer – trenden er ikke til
organiseret løb. Det er en tendens man også ser i alle andre løbeklubber. Vi er
ærgerlige over medlemsnedgangen.
Der er taget højde for nedgangen i budgettet.

3: Sponsor
•

Tilbud om w&r til sponsorer – evt. med ”finale” 6 km. til Gudenå løbet. Anette
laver flyer

4: Web/presse
•

Persondata loven er der styr på, og de sidste samtykkeerklæringer er ved at
være i hus. (Bestyrelses medlemmer/ temposættere/udvalg der har officielt
billede på hjemmesiden)

5: Materiel
•
•

Depot DLG – der laves en grundig oprydning efter 24 timers løbet
Anette laver en opdatering af temposkiltene.

6: Træner
•
•
•

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.
W&R forberedelser til opstart 24/9. Der sættes en annonce i avisen - Anette.
27/8 afholdes der temposætter møde

7: BAM løb
•
•

Vedr. 24 timers løbet, er der bestil telte, og der kommer mad fra Den Gyldne
Okse som sidste år.
Gudenåløbet 2019 bliver 1 juni i samarbejde med Grundfos OL

8: Social udvalget
•
•
•

Røde kors arrangementet udsættes til ultimo 18 – Uffe undersøger om der er
mulighed for at afholde det sammen med idrætsparken.
Der afholdes møde omkring klubturen mandag d. 13/8
Sommerafslutningen bliver 27/6 2018 – som vanligt.

9: Klub ture
•
•
•

Berlin maraton 24. september 2018
Til 24 timers løbet er der styr på Palle V
Klubturen i år bliver afholdt ved Fiskerhuset – det er den 8 september.

Næste bestyrelsesmøder er:

Mandag d. 3. september
Mandag d. 1. oktober
Mandag d. 5. november

