Referat af bestyrelsesmøde BAM 1 oktober 2018
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Werner Lynglund
Birgitte Hegaard
Find Larsen
Palle Valbjørn
Anette Christensen

Afbud:

Uffe Salomonsen
Tove Sørensen

Til mødet var der inviteret gæster fra MinForening, der tilbyder en gratis app, hvor man på et
aktivitetshjul kan holde styr på klubbens træningstider/arrangementer osv. Der er også mulighed
for online at opkræve kontingent, sende remindere lign, hvilket for os havde den umiddelbare
største interesse. Vi summer over alt informationen, og drøfter det på næste best. møde.
Pkt.1.: Nyt fra udvalg.
1: Formanden
•
•

Forslag om FB - ambassadør i hver tempo gruppe – så vi får billeder sat på FB
Vi har fået forslag fra medlemmer omkring træning for børn – Jan kontakter
DGI for at høre om det praktiseres i andre klubber.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Lige p.t. er vi godt og vel 200 medlemmer i klubben.

3: Sponsor
•

Find kontakter Jyske Bank vedr. Egeskovløbet

4: Web/presse
•

Ingenting

5: Materiel
•

Anette har indkøbt genopladelige reflekser til temposætterne

6: Træner
•
•

Trænergruppen har arrangeret fællestræning d. 10/10 hvor der efter træning
vil bydes på onsdagsmenu øl/vand på klubbens regning. – W&R er inviteret
med.
Der er 22 der startede på W&R – blanding af nye/gamle medlemmer

7: BAM løb
•
•
•
•
•

Egeskovløbet afholdes 4/11
Suppeløb afholdes 17/11 – W&R inviteres – arrangementet er gratis.
Skyggeløb 2/2 19
Motionsdag 23/3 19
Gudenåløbet 2019 bliver 1 juni i samarbejde med Grundfos OL

8: Social udvalget
•
•

31/10 afholdes foredrag med Simon – Der er tilmelding på hjemmesiden, og
der kan købes kaffe/kage. Arrangementet starter 19,30. Anette kontakter
Charlotte i Idrætsparken, om der er basis for et fælles arrangement.
Juleafslutning afholdes d. 12/12 – same procedure as always

9: Klub ture
•

Der er røster omkring deltagelse i Hamborg 1/2 maraton – bestyrelsen bakker
op hvis der melder sig en tovholder.

Evt.:

Næste bestyrelsesmøder er:

Mandag d. 5. november

