Referat fra

Bjerringbro Atletik & Motions generalforsamling
Bjerringbro Idrætscenter 20. marts 2007

Dagorden:
Valg af dirigent
1.
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2006
4.
Fremlæggelse af budget for 2007,
inkl. godkendelse af medlemskontingent
5.
Indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen
6.
7.
Valg af suppleant til bestyrelsen
8.
Valg af revisor
9.
Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt
Jens Egsgaard blev valgt som dirigent, og konstaterede at
1.
generalforsamlingen var indkaldt på behørig vis. –Jørn Kjærgård blev valgt som
referent.
2.

Formand for klubben Palle Winther gav følgende beretning:

H.C. Andersens far har en gang sagt - hellere støtte skomageren end apotekeren!!
Det er efterhånden mange år siden at disse ord blev sagt, men her i 2007 er de stadigvæk
tidssvarende – bare med den forskel for vores klub - at vi støtter sportshandleren i stedet for.
Vi har i 2006 igen fået masser af succes med vores koncept, som vi har omdøbt Bjerringbro Løber.
Medlemstallet er på den rigtige gode side af de 300, i øjeblikket er vi 340 og der indmeldes nye
medlemmer hver uge – det er en temmelig rar fornemmelse.
Hvis konceptet Bjerringbro Løber også i fremtiden skal fortsætte med at have succes så skal der
fokuseres på.:
1. At medlemmerne får en god oplevelse ved at være medlem af BAM
2. At BAM udvikler sig i takt med de krav der fordres fra såvel medlemmer som andre af vores
interessenter
3. At medlemmerne deltager aktivt i at klubben kan fortsætte med fremgangen.(til & fra kort
).
4. At personer der gør et stort arbejde for klubben påskønnes for indsatsen.
5. At bestyrelsen ligeledes for dens store arbejde påskønnes for indsatsen.
Uden disse personers store hjælp i det daglige er der ingen klubber der kan fungerer – Dette kan
jeg kun opfordre jer til at tænke over!!!
Det er selvfølgelig også vigtigt, at vi fortsat udvikler konceptet bag Bjerringbro Løber, vi har
allerede været gode til at tilbyde forskellige træningsprogrammer med tilpassede trænings-mål,
bakket godt op af forskellige træningstiltag henover ugen. – Et vigtigt element i denne
sammenhæng er også at vi tilstræber via hjemmesiden, at beskrive træningsprogrammer på en
forståelig måde, og altid har en rute og program klar til hver onsdag. Med omkring 100 besøgende
hver dag på hjemmesiden, er dette nok lykkedes rimeligt godt om end vi altid kan blive bedre. - I
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hver fald er også vores gode sponsorer meget godt tilfredse med at så mange besøgende på
hjemmesiden hver dag, de støtter os og vi støtter dem! - Stor tak til alle sponsorer.
Arrangementer og aktiviteter og øvrige tiltag har i 2006 igen været hektiske. –BAM hviler ikke på
den flotte succes der allerede er opnået, men vi skal derimod sikre at denne tendens fortsætter
fremover. - Derfor er der blevet taget initiativ til at fordele de mangeartede opgaver ud på flere
personer og der har heldigvis ikke været problemer med at finde frivillige - lad os håbe den
opbakning fortsætter!!!
•

•

•

•

I 2006 gennemførte vi de efterhånden traditionelle BAM-motionsløb, 7 i alt med over 900
deltagere, hvilket er 100 mere end i 2005 og dermed endnu en rekord for klubben. - Mon ikke
vi kommer langt over 1,000 deltagere her i 2007?
Tilsvarende gennemførte vi en del klub-aktiviteter, som aften med Landstræneren,
fysioterapeut, lørdagssvømning mv. ligesom vi fik arrangeret et par mere festlige
sammenkomster. – Vi har dog nok måttet konstatere, at opbakningen blandt medlemmerne
ikke her altid er lige stor, hvorfor vi stærkt overvejer hvordan f.eks. fester skal afvikles her i
2007.
Et meget vigtigt område, vi har dyrket og også brugt en del penge på i 2006 har været
træningen af vores temposættere gennem deltagelse i DGIs træneruddannelser, her forventer
vi at cirka 12 temposættere vil blive færdige med den samlede uddannelse her i løbet af april.
Så står vi endnu bedre rustet til at tage i mod både nye medlemmer, og videreudvikle de
forskellige aktiviteter, vi har kørende.
At det også er lykkedes at få gennemført et par rigtig gode ture til Berlin sidste år er også
vigtig at nævne; det var en flot indsats af både arrangørerne og ikke mindst de 18 nye
maratonløbere, vi fik i klubben tilbage i september.

Af øvrige aktiviteter så deltager klubben også aktivt i den daglige debat i Bjerringbro. Det gør vi
ikke for at få opmærksomhed, men for at bevare Bjerringbro by - at lade byen være et godt sted
at bo i. Men ikke mindst for at skabe de bedste betingelser for natur-interesserede og herunder
også løbere. Således deltager klubben i opstilling af visioner om bedre sammenhængende
stisystemer og broer ved og omkring Gudenåen. - Dette skulle gerne udmunde i, at vi om føje år
med rette kan kalde ”Bjerringbro Gudenå-løb” for Danmarks smukkeste løb.
Ligeledes er BAM også repræsenteret i samarbejdet Gudenå Event som har til formål at skabe
kulturelle tiltag i Bjerringbro og dette samarbejde imellem 5 klubber har allerede båret frugt.
Og tendensen ser ud til at fortsætte med de tiltag der er besluttet for resten af året og for 2008.
Som noget nyt vil der inden længe blive oprettet en hjemmeside, der beskriver arrangementerne
m.m
I slutningen af året eller i begyndelsen af 2008 - skulle der gerne stå et nyt klubhus til rådighed
for klubben. Dette ser vi meget frem til. Både at få vores eget klublokale og et lokale hvor vi ind
imellem kan afholde klubaftner og ikke mindst dyrke det sociale som nu hører med til oplevelsen
af være medlem i klubben. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Bjerringbro Idrætspark også i denne sammenhæng.!!
Med disse ord håber jeg fortsat på at I som medlemmer i BAM fortsat vil blive ved med at komme
til klubbens mangeartede arrangementer. At I stadigvæk bidrager med jeres ihærdige flid i
løbeskoene og jeres gode humør. Samtidig vil jeg endnu engang rette en STOR tak til alle:
Temposætterne – og alle øvrige frivillige. - Og en stor tak også for det gode samarbejde i
bestyrelsen.
Og husk så på: Det kommer ikke an på, at vi får noget ud af livet, men på, at livet får noget ud af
os.
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3.

Regnskab for 2006 blev fremlagt af Werner Lynglund

Årsregnskabet for kalenderåret 2006 viste følgende:
Indtægter:
Udgifter:
Underskud:

174.516,24 kr
148.194,81 26.321,43 kr

Startbalance:
Slutbalance.

71.903,91 kr
45.582,48 kr

Årets underskud var primært opstået pga. større udgifter til træning af
temposættere, større udgifter i forbindelse med afvikling af Bjerringbro
Halvmaraton-løbet samt færre deltagere til festen i forbindelse med Bjerringbro
Halvmaraton.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4.

Budget for 2007 blev præsenteret af Jørn Kjærgård:
Nettoindtægter:
Udgifter:
Netto-overskud:

84.950.00 kr
53.100,00 –
31.850,00 kr

Indtægter dækker over medlemskontingenter, sponsoraftaler og nettoindtægter
fra løbsarrangementer, mens udgifter dækker over medlemsarrangementer og
-ture, møder og træning vedr. temposættere, indkøb af GPS-ure mv, webservice, møder i øvrigt samt diverse administrationsomkostninger.
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2006 på kr. 200,00 blev vedtaget.
Kontingentet gælder alle medlemmer og dækker alene selve medlemskabet, og
altså ikke deltagelse i løb. – Der udsendes girokort efter påske, dog vil der være
mulighed for kontant betaling de første onsdage efter påske.
5.

Der var ingen forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemmerne.

6.
Følgende blev valgt til bestyrelsen for en to-årig periode ifølge
vedtægterne:





Palle Winther (genvalgt)
Erik Albrechtsen (genvalgt)
Mette Svith (genvalgt)
Dan Vestergaard (nyvalgt)

Palle Winther takkede Claus Halskov for hans indsats i bestyrelsen gennem de
seneste to år, og accepterede at Claus ikke ønskede genvalg.
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7.

Som bestyrelsessuppleanter blev Freddie Binder valgt.

8.

Som revisor blev Søren B. Hansen valgt.

9.

Som revisorsuppleant blev Kurt Pedersen valgt.

10.

Under Eventuelt blev forskellige emner præsenteret og diskuteret:

•

•

Jørn Kjærgård præsenterede et forslag til foreningens nye logo, som
bestyrelsen i løbet af foråret vil få færdiggjort og klargjort til brug i
forskellige sammenhænge, bl.a. påtrykt klubbens løbetøj. – Logoet er
lavet af Hans-Ole Justesens svigersøn, på Hans-Oles opfordring, begge
blev takket.
Der blev givet en kort orientering om de nedsatte stående udvalg, Ruteudvalg, Forplejnings-udvalg, Kontorholds-udvalget, Målområde-udvalg,
Aktivitetsudvalg og PR-udvalg. - Her til kommer ad-hoc etablerede udvalg
for f.eks. Göteborg-Halvmaraton (12.5), Amsterdam Marahon (21.10) mv.

Jens Egsgaard lukkede herefter generalforsamlingen.

___________________________
Dirigent
Jens Egsgaard
Bjerringbro d.

Referent: Jørn Kjærgård

__________________________
Referent
Jørn Kjærgård
Bjerringbro d.
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