Referat af bestyrelsesmøde BAM 9. september 2013
Deltagere:

Dan Vestergaard
Mogens Johansen
Lene Amdi
Birgitte Heegård
Anette Christensen
Werner Lynglund
Palle Valbjørn
Morten E Hartvig

Afbud:

Jens Søndergaard

Pkt.1.:

Gennemgang af referat fra sidste møde
-

Pkt.2.:

Pkt.3.:

Referatet godkendt

Meddelelser siden sidst
-

Dan referer fra møde i Viborg med øvrige løbeklubber – vedrører ikke rigtig os
Viborg laver evt. fælles maraton i foråret
Forsøger at etablere samarbejde med Ultimate

-

Anette referer fra møde om stisystem/broer – der er udsendt et notat der blev
diskuteret.

-

Der er modtaget et nyhedsbrev fra DAF – hvis best. vil have det tilsendt fremover
kontakt Dan

-

På grundlag af Werners undersøgelse om hvad vi har ud af at være med i Viborg
Idrætsråd er der truffet beslutning om at blive som medlem.

Nyt fra udvalg
-

1: Bestyrelsen

Se meddelelser siden sidst

-

2: Regnskab

Nu ca. 280 medlemmer i klubben - kontingent
opkrævning er på plads.
Opkrævning af penge for VM billetter er snart på plads

-

3: Sponsor

Jyske bank sponserer med kr. 7000 + gevinster til
Egeskovløbet (3/11)
Nordea er underrettet om udskydelse af Gudenåløb i år,
de vil gerne være med hvis det afholdes næste år.
Vita Vels yder 15% rabat til BAM medlemmer – hun skal
fremover på hjemmesiden på lige fod med Super Brugsen

-

4: Web/presse

Bam gruppe på Facebook – find Bam og tryk ”Like”
Anette kontakter avisen om start af W&R 6/10 –
samt fortæller om Berlin hel.
Dato og indlæg om W&R lægges på hjemmesiden

-

5: Materiel

Der laves nye km. skilte – sort logo på rød/blå/gul
baggrund – vi takker ja til fremsendte tilbud.
Dan & Mogens ønsker nøgle til klubhuset – de udleveres
til næste møde.
Birgitte kontakter Kjeld om evt. opdatering af nøgler.

-

6: Træner

Erik indkalder til trænermøde 11/9 med opdatering fra
grupperne.

-

7: BAM løb

Jubilæumsløb – 26/8 – 265 deltagere – super løb og
opbakning – tak til udvalget.

-

8: Socialudvalg

Birte i cafeen laver fællesspisning onsdag – det koster 50
kr. pr. gang og man kan sms hende for tilmelding – der er
også mulighed for bare at købe mad på dagen.
Foredrag d. 2/9 med fysioterapeut Thomas Juul om
løbestil, skader osv. og Simon Sørensen om sit
forskningsprojekt om energi indtag ved maraton –
spændende konklusion. Der var stor fremmøde.
Steen Lundgård og udvalget arbejder frem mod et
foredrag/film om ekstrem løber - vi vender tilbage.

-

9: Klub fest

Klub fest v/Palle W m.fl. 16/11

-

10: Klub ture

Berlin maraton september ca. 50 deltagere
VM Halvmaraton 2014 -50-60 deltagere – Dan undersøger
prisen for fælles bus.

Pkt.4.:

Opdatering af kalender
-

Pkt.5.:

6/10 opstart W&R
10/10 møde omkring løbeteknik fra 17-19,30
3/11 kl. 11,00 ( Søndag) – Egeskovløb
16/11 Suppeløb + fest

Evt.
-

Gennemgang af nøgle liste – den skal opdateres med Kjeld

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 7. oktober i lokale 10 – vi starter kl. 19,00 med spisning
Dagsorden/indkaldelse fremsendes senere

Fremtidige datoer for møderne er:

4. november
2. december AFLYST

Meld venligst tilbage inden 1 uge om referatet er godkendt.

Hilsen Birgitte

