Referat af bestyrelsesmøde BAM 1 april 2019
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Tove Sørensen
Birgitte Hegaard
Find Larsen
Poul Erik Sørensen
Uffe Salomonsen
Kim Hesselbjerg
Werner Lynglund

Afbud:

Helle Bach

Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse.
Pkt.1.: Nyt fra udvalg.
1: Formanden
•

•
•
•
•
•

Heidi og Mie starter børnetræning d. 13 april. 17,30. Det koster 165 kr. at
deltage inkl. Trøje og start nummer til Gudenåløbet. Der annonceres på FB og
hjemmesiden. Sundheds satellitten støtter op om tiltaget. Det laves som en
prøveperiode.
Yogaholdet har mulighed for at køre videre næste sæson, der skal være en
tovholder, og BAM skal være udgifts neutral.
31/3 var der Plogging løb rundt i Dk – vi støtter op om arrangementet næste
år.
DGI afholder årsmøde d. 27 april – Bam er inviteret.
Bestyrelsen evaluerede motionsdagen
Der er forslag om at Egeskovløbet/Suppeløbet lægges sammen. Det afgør
udvalgene.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•
•
•

Regnskabet er revideret og blev på generalforsamlingen godkendt.
Medlems status er pt. 211 aktive og 6 passive
Mobilepay er ved at blive godkendt – formodes i orden inden Gudenåløbet
Morten og Karin har været på træner kursus - basis

3: Sponsor
•
•
•

Brugsen arrangerer medlems aften d. 11 april fra 20-21,00 – vi modtager 25
billetter til -15% i butikken.
Der er tale om en vin aften som Brugsen inviterer til 2/5 – der kommer
nærmere info.
Alle sponsorer er på plads – dejligt.

4: Web/presse
•

Retningslinjerne til FB. er godkendte og kan lægges op – det tager Uffe sig af.

5: Materiel
•
•
•

Vi indkøber enten Beach flag eller indendørs Roll Up Banner med logo – Find
og Birgitte kommer med forslag.
Jan – Find - Polle og Uffe rydder op på depotet. Der findes en tirsdag 17,00
Vedr. værdiskabe i hallen, så undersøges det om vi kan bruge skabene i
svømmehallen.

6: Træner
•
•

På temposætter mødet 3/4 vendes trænings oplæg fra Karin og Morten.
Hvordan formidles informationer temposætter/bestyrelse fremover- det
drøftes også på mødet 3/4

7: BAM løb
•
•

Gudenåløbet 2019 bliver 1 juni i samarbejde med Grundfos OL – udvalget
arbejder på højtryk, men har styr på tingene.
Stafet for livet (Dan, Kim og Polle)

8: Social udvalget
•
•
•
•

Klubtur 7/9
Forslag til det nye år er gus aften i efteråret
Jyske Bank arrangement 22/5 – fra Tennis klubhuset
Forslag om spontan tur i Fussingø en lørdag – Polle og Inge arrangere.

9: Klub ture
•
•
•
•
Pkt.2.:

Berlin Marathon
Copenhagen Marathon 19 maj 2019
Hamborg 2020 Dan - tovholder
Århus Bestseller 16 juni – Find er tovholder

Evt.
•

Piv’s ½ maraton løb nr. 100 blev vendt. Retningslinjer blev diskuteret.

Bestyrelsesmøder fremover:

Mandag d. 6 maj
Mandag d. 3 juni
Mandag d. 1 juli

