Referat af bestyrelsesmøde BAM 3 juni 2019
Deltagere:

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

Der afholdtes et hurtigt møde, med foreløbig opfølgning af Gudenåløbet, og med fokus på
arrangementer inden sommerferien.
Bestyrelsen holder pause frem til den 12 august (ikke første mandag i mdr. pga. ferie) – der
kommer indkaldelse til mødet.
Pkt.1.: Nyt fra udvalg.
1: Formanden
•

Opdatering af Gudenåløbet. Vi er overordnet rigtig godt tilfreds med
afviklingen af løbet. Der var 713 tilmeldte hvoraf ca. 240 var fra Grundfos
Olympic. Der kom ca. 50 eftertilmeldinger på dagen. Vi har i år haft lidt færre
faste omkostninger end sidste år.
Bestyrelsen afventer referat fra Gudenåløb udvalgets evaluering, og kan kun
opfordre dem til at bruge forslåede tiltag for at lette arbejdet omkring
kommende løb. Samtidig en stor tak til udvalget for deres fantastiske arbejde
og engagement omkring planlægning og afvikling af løbet.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Werner informerede omkring kontingent/manglende
indbetalinger/udmeldelser/indmeldelser.
Mobilepay er godkendt og fungerer.

3: Sponsor
•
•

Alle sponsorer har indbetalt.
Roll up banner er opstillet i hallens foyer.

4: Web/presse
•
•
•

Hjemmesiden gennemgås og ryddes op.
Stafet for livet 15-16/6 lægges øverst
Sommerafslutning 26/6 med tilmelding – gratis lægges på

5: Materiel
•
•
•

Vi er enige om at Gudenåløb udvalget kan få lavet de skilte osv. der skal
bruges fremover
Polle taler med Keld vedr. værdiskabe i hallen, evt. om vi kan bruge skabene i
svømmehallen.
Måske indkøbes en ny gas grill til stafet for livet, samt et ekstra bord/stole.

6: Træner
•

Der overvejes tilbud om trail løb/træning.

7: BAM løb
•

Stafet for livet (Dan, Kim og Polle)

8: Social udvalget
•
•
•
•

Klubtur 7/9 – egenbetaling 75 kr.
Forslag til det nye år er gus aften i efteråret
Sommerafslutning 26/6
Stafet for livet 15-16/6

9: Klub ture
•
•
•
Pkt.2.:

Berlin Marathon
Hamborg 2020 Dan - tovholder
Århus Bestseller 16 juni – Find er tovholder

Evt.
Bestyrelsesmøder fremover:

mandag d. 12 august
mandag d. 2 september
mandag d. 7 oktober
mandag d. 4 november
mandag d. 2 december

