Referat af bestyrelsesmøde BAM 12. august 2013
Deltagere:

Dan Vestergaard
Mogens Johansen
Lene Amdi
Birgitte Heegård
Anette Christensen
Werner Lynglund
Palle Valbjørn
Jens Søndergaard

Afbud:

Morten E Hartvig

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde
-

Pkt.2.:

Referatet godkendt

Meddelelser siden sidst
-

Møde omkring bro 3 d. 22/8, kl. 16,30 – Annette deltager (muligvis Jens)-

Vi pointerer at vi først og fremmest er interesseret i broen – ikke stien
Pkt.3.:

Brev vedr. sikker skolevej Bjerring – vi synes ikke det vedrører os

Nyt fra udvalg
-

1: Bestyrelsen

Se meddelelser siden sidst

-

2: Regnskab

-Nu ca. 280 medlemmer i klubben - kontingent
opkrævning er ved at være på plads.
-Gennemgang af økonomi fra 24 timers løbet

-

3: Sponsor

-Werner kontakter Jyske Bank vedr. Egeskovløbet
-Erik kontakter Nordea vedr. Gudenåløb 2014

-

4: Web/presse

- Hjemmesiden fungerer fint – er overskuelig
- Invitation til jubilæums løb - 26/8 - det koster
25 kr./deltager – der bliver 5 og 10 km. ruter
- Der er forespørgsel fra Michael Birk om en BAM gruppe på
Facebook – Jens kontakter ham
-Der laves en Walk & Run annonce med opstart i efteråret
-Vedr. tilbud om nyt klubtøj – vi holder fast i det vi har

-

5: Materiel

-Der laves nye km. skilte – sort logo på rød/blå/gul
baggrund.
-Materiale listen laves
-Vi har p.t. ingen specielle ønsker om nyt materiel

-

6: Træner

-Intet nyt fra træner-udvalget
-Erik kontaktes mht. temposætter dækningen
-2/9 2013 indbydes til møde med fysioterapeut Niels Bo,
samt foredrag om kostvejledning i forberedelserne til
et maraton – klubben giver sandwich/øl/vand

-

7: BAM løb

-Fantastisk 24 timers løb – Tusind tak til Lillian/Palle
for et godt arrangement.
-Tak til Evelyn for Stafet for Livet hold – dejligt at bidrage til
et socialt arrangement og en vellykket indsamling.
-Jubilæumsløb – 26/8 den nye bro indvies samme dag.
Vi laver løb og idrætsparken sælger pølser, vand m.v.
-Vedr. Egeskov løbet – vi skal have Jyske bank på banen

-

8: Socialudvalg

-Vellykket sommerafslutning med ca. 100 deltagere
Tak til udvalget
-Måske anderledes juleafslutning
-Der arbejdes på et foredrag om kost/motion i jan/feb.
-Vi kontakter Kjeld omkring fælles spisning i vinter halvåret
ønske om onsdage 19,30
-Invitation fra golf klubben om et eftermiddags
arrangement medsendes i et nyhedsbrev.

-

9: Klub fest

-Klubfest v/Palle W m.fl. 16/11 (Tilskud 10.000 til musik)

-

10: Klub ture

-Berlin maraton september ca. 50 deltagere
-VM Halvmaraton 2014 -50-60 deltagere

Pkt.4.:

Opdatering af kalender
-

Pkt.5.:

26/8 arrangeres der Byjubilæums løb
3/11 kl. 11,00 (Søndag) – Egeskovløb
16/11 Suppeløb + fest
Opstart af Walk & Run efteråret, afsluttes ca. uge 2 – der bliver ingen Walk & Talk

Evt.
-

Gennemgang af nøgle liste – den skal opdateres

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 9. september – vi starter kl. 19,00 med spisning
Dagsorden/indkaldelse fremsendes senere

Fremtidige datoer for møderne er:

7. oktober
4. november
2. december

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt.

Hilsen Birgitte

