Referat af bestyrelsesmøde BAM 12 august 2019
Deltagere:

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

Mødet er det første efter sommerferien. Der har ikke været så mange til træning over
sommerferien, men nu melder hverdagen sig igen, og der var ca. 60 til træning mandag.
Pkt.1.: Nyt fra udvalg.
1: Formanden
•

Gudenåløbet er opgjort, og vi er rigtig godt tilfreds. Det store arbejde har
givet tilfredsstillende overskud.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•
•

Børneattester er sendt ind på Heidi og Mie, men vi har ikke hørt noget.
Opdateret medlemsliste er sendt rundt – 9 unge løbere er meldt ind i
klubben. Vi er ca. 200 medlemmer
Morten og Karin er tilmeldt løbetræner kursus

3: Sponsor
•

Sponsor løb hos Lihn & Boi lørdag d. 31/8 Finn er tovholder. Der laves ruter
på 7 og 13 km. Løbet sættes på hjemmesiden.

4: Web/presse
•

Der opdateres på hjemmesiden med kommende arrangementer.

5: Materiel
•
•

Vi søger en ”Lagerforvalter” til at holde styr på klubbens ting der er opbevaret
på DLG lager.
Keld har givet tilsagn om opsættelse af værdiskabe i hallen.

6: Træner
•

W&R opstartes 23/9 – hvem er tovholder?

7: BAM løb
•
•
•
•

På næste bestyrelsesmøde drøftes formen af Egeskovløbet. Afholdes 3 nov.
Lars P er tovholder på Skyggebørnsløbet.
Der er forespørgsel på fællestur til H.C. Andersen løb i Odense 29/9 19
ruterne er – 10-1/2-hel. Vi søger en tovholder.
Gudenåløbet 2020 bliver afholdt d. 6 juni

8: Social udvalget
•
•
•

Klubtur 7/9 – egenbetaling 50 kr., tilmelding er på hjemmesiden
Forslag til det nye år er gus aften i efteråret
Mandag efter løb er der tilbud om Yoga – det er lagt på hjemmesiden. Det
foregår i Bam regi, men klubben er økonomisk neutral.

9: Klub ture
•
•
Pkt.2.:

Berlin Marathon
Hamborg 2020 Dan - tovholder

Evt.
•

Helle Bach deltager i mødet omkring ”Rigtige mænd” d. 20/8 – og vender
tilbage med info.

Bestyrelsesmøder fremover:

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

