Referat af bestyrelsesmøde BAM 4. juni 2018
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Lars Brøndlund
Birgitte Hegaard
Find Larsen
Palle Valbjørn
Uffe Salomonsen

Afbud:

Werner Lynglund
Anette Christensen
Tove Sørensen

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

Der er VM i Cross ved Moesgaard den 30/3 2019 – det overvejes om der skal
laves en klub tur derud.
Vedr. trænings aften mandag – vi mangler en suppleant til Anette, skal der
være mere struktur på mandagene også – vi vender det næste gang.
Der afholdes evaluerings møde i Gudenåløbs udvalget – vi afventer referat til
næste best. møde.
Tove har taget initiativ til at lave morgen løb for dem der kan det – det er en
super god ide, og vi venter spændt på opdatering om hvordan det går.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•
•

Werner laver opdatering af medlems status næste gang
Der er forslag om at lave kontingent forfald til d. 1 – ikke den 15
Vi skal se på budgettet ved næste bestyrelsesmøde, når vi kender
medlemstallet efter kontingent betaling.

3: Sponsor
•

Ikke noget nyt

4: Web/presse
•

Find og Uffe gennemgik i fællesskab det forslag de i samarbejde med Werner
har udarbejdet – når den endelige Persondata politik for BAM er klar, bliver
offentliggjort på hjemmesiden. Det har været et stort og tungt arbejde – tak
til Werner – Find og Uffe.

5: Materiel
•

Depot DLG

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.
Evt. tilbud til Højskolens kursister om løbe muligheder.

7: BAM løb
•
•
•

Vedr. 24 timers løbet, er der bestil telte, og der kommer mad fra Den Gyldne
Okse som sidste år.
Der arrangeres Social Marathon d. 14 juli af Lars Pedersen

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.
Der afholdes møde omkring klubturen mandag d. 11/6
Sommerafslutningen bliver 27/6 2018 – som vanligt.

9: Klub ture
•
•
•

Pkt.2.: Evt.:

Berlin maraton 24. september 2018
Til 24 timers løbet er der meldt 2 hold til – nyt tiltag kan være flere ”nye
løbere” hvor deres ture ligger lige efter hinanden.
Klubturen i år bliver afholdt ved Fiskerhuset – det er den 8 september.

•

Lars Brøndlund sørger for at der for de aktiviteter der lægges op på
hjemmesiden bliver lagt et link op på Facebook.

Næste bestyrelsesmøder er:

Mandag d. 6. august
Mandag d. 3. september
Mandag d. 1. oktober
Mandag d. 5. november

