Referat af bestyrelsesmøde BAM 3 september 2018
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Werner Lynglund
Tove Sørensen
Birgitte Hegaard
Find Larsen
Palle Valbjørn
Uffe Salomonsen

Afbud:

Anette Christensen

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

Vi ønsker mere struktur på mandagstræningen. På temposættermødet er
ønsket drøftet, og der sendes referat ud fra mødet til bestyrelsen.
Formanden/bestyrelsen har modtaget en mail fra et medlem omkring
klubben p.t. – vi drøftede mailen til mødet. Jan og Uffe tager kontakt til
afsender for at få en snak om tingene.
Forslag om at vende retningslinjer for FB

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•
•

Der er endelig underskrevet samtykke erklæringer fra alle relevante.
Vi evaluerede svømmetilbuddet 2017, og som allerede vedtaget skal BAM
holdes udgifts neutral.
Medlemssituationen blev drøftet.

3: Sponsor
•

Tilbud om w&r til sponsorer – evt. med ”finale” 6 km. til Gudenå løbet er
sendt rundt.

4: Web/presse
•

Omkring W&R er der udarbejdet en pressemeddelelse. FB er opdateret, og
der er forslag om at booste det.

5: Materiel
•

Anette laver en opdatering af temposkiltene.

6: Træner
•
•
•

Der arrangeres fællestræning d. 10/10 ?? – fik ikke lige fat i om det blev til
noget
W&R forberedelser til opstart 24/9.
27/8 var der temposætter møde – referat sendes til bestyrelsen

7: BAM løb
•

•
•
•

Tak til Palle & Co for et godt 24 timers løb. Palle takker af for nu som
arrangør. Der er for få tilmeldte, og der sker for meget i området den
weekend. Hvis der er andre der har lyst til at tage teten op er de mere end
velkommen.
16/9 er der Berlin Marathon med stor BAM deltagelse
Egeskovløbet afholdes 4 november
Gudenåløbet 2019 bliver 1 juni i samarbejde med Grundfos OL

8: Social udvalget
•
•
•

Røde kors arrangementet udsættes til ultimo 18 – Uffe undersøger om der er
mulighed for at afholde det sammen med idrætsparken.
Klubturen afholdes lørdag d. 8. september
31/10 afholdes foredrag med Simon – vedlægger lige hans oplæg

9: Klub ture
•

Evt.:

Klubturen i år bliver afholdt ved Fiskerhuset – det er den 8 september.
Vi tror der er styr på det hele.

Der er arrangeret Yoga for Bam medlemmer – der er 16 deltagere.

Næste bestyrelsesmøder er:

Mandag d. 1. oktober
Mandag d. 5. november

