Referat af bestyrelsesmøde BAM 9. april 2018
Deltagere:

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

Afbud:

Lars Brøndlund

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

Vi har drøftet retningslinjer i forbindelse med mærkedage.
Med hensyn til forespørgsel omkring brug/dele klublokale med Tennis
klubben, siger vi pænt nej tak. Vi vil fremover gerne bruge tennis- klubhuset
til specifikke arrangementer som vi hidtil har gjort. Vi vil fremover gøre mere
brug af det store klublokale, som BAM også har del i. Dog vil Jyske bank
arrangementet 16/5 om muligt blive afholdt i tennis-klubhuset.

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 er forsøgt hacking/ekstern svindel omkring en falsk penge overførsel i
klubben – vi garderer os fremover, så når man på mail beder Werner om
overførsel af udlæg skal han samtidig have en sms/opringning.

3: Sponsor
•

Find gav en opdatering omkring sponsorer til Gudenåløbet.

4: Web/presse
•
•
•

Der skal laves en Databehandler aftale med Jonas (IT) iht. den nye
databehandlerlov. Se også pkt. 2
Vedr. Facebook siden – husk at bruge den – invitere ikke aktive medlemmer
ind i gruppen
Gudenåløbet lægges på FB – der skal gang i de små indslag/input

5: Materiel
•

Ingenting.

6: Træner
•
•
•

Førstehjælps kursus for nye temposættere og bestyrelsesmedlemmer laves
ultimo 2018.
Jyske bank arrangement 16/5 – trænerudvalget drøfter planen.
Temposætterudvalget holder møde 30/4 – forslag til diskussion er færdsel i
naturen, jagt, træksti osv.

7: BAM løb
•
•

Palle har styr på 2 pladser til 24 timers løbet
Lars Pedersen kontaktes med hensyn til dato for motionsdag til efteråret.

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 – vi spørger Kim Hesselbjerg om han vil være
tovholder igen i år. En tidligere hold kaptajn opretter holdet.

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.
Til Bestseller løbet i Århus d. 24/6 forsøges der med FB opslag at få en flok
afsted.

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

mandag d. 7. maj
mandag d. 4. juni

