Referat af bestyrelsesmøde BAM 5. marts 2018
Deltagere:

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

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

Til Repræsentantskabs mødet i Idrætsparken d. 27. marts deltager Jan –
Werner og Birgitte
Vi laver en lille event omkring medlem nr. 1000 til generalforsamlingen
Jan taler med tennisklubben. Oplægget bliver omkring specifikke
arrangementer der ønskes afholdt i tennisklubbens lokaler

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Regnskab og budget finjusteres så det er klar til generalforsamlingen
Der sendes regninger ud til sponsorerne vedr. sponsorpakker

3: Sponsor
•

Alle aftaler er underskrevet og sendt videre.

4: Web/presse
•

Uffe/Jan arbejder videre med Facebook. Der udarbejdes retningslinjer for
administratorer og redaktører – vi kontakter Thomas Dohm. Vi laver reklame
for FB til generalforsamlingen. Åben gruppe på FB laves senere.

5: Materiel
•

Anette har indkøbt 3 veste.

6: Træner
•

Førstehjælps kursus for nye temposættere og bestyrelsesmedlemmer bliver
pga. fyldt BAM kalender først afholdt primo 2018 – vi vender lige med
Idrætsparken om deres hold er fyldt op.

7: BAM løb
8: Social udvalget
•
•

Der er fællestræning d. 19. marts, med fælles spisning og sauna gus
Vi ønsker en aften med Jyske bank inden sommerferien – med bedre vejr end
det sidste arrangement.

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.: Opfølgning af møde omkring FB/fremtidens løbeklub.
•

Jan laver et indlæg om begge ting under evt. til generalforsamlingen.

Pkt.3.: Generalforsamling 14 marts.
•
•
•

Werner lavede en gennemgang af regnskab og budget
Det formelle omkring dirigent, revisor, forslag til bestyrelse er på plads.
Der er bestilt lokale, mad, kaffe osv.

Næste bestyrelsesmøder er:

mandag d. 2. april
mandag d. 7. maj
mandag d. 4. juni

