Referat af bestyrelsesmøde BAM 2 september 2019
Deltagere:

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

Afbud:
Werner Lynglund
Helle Bach

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

Uffe deltager i møde omkring ”Fremtidens Idrætspark”. Mødet afholdes i
september – evt. deltager Jan også.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Børneattester er sendt ind på Heidi og Mie, vi undersøger om der er kommet
svar retur.
Der ønskes endnu en opdateret medlemsliste sendt rundt.

3: Sponsor
•

35 BAM’ere var mødt op til sponsor løb hos Lihn & Boi lørdag d. 31/8 – det
var en smuk/kuperet/varm tur gennem skoven. Efter løbet blev der serveret
pølser af Morten og Vinnie. Lihn & Boi kører fra uge 36 en kampagne i
samarbejde med Støt Brysterne/Kræftens Bekæmpelse, hvor man ved at tage
en prøvetur i en Toyota Hybrid, udløser 100 kr. til Støt Brysterne. Vi synes det
er en god sag som vi gerne vil støtte op om, derfor kommer der tilbud om
prøvetur på en eller to træningsdage, og muligvis også til klubturen.

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 – Det har Heidi – Karin – Dion og Lars P meldt sig som – Jan tager
med dem derop og sætter dem ind i sagerne.
Keld har givet tilsagn om opsættelse af værdiskabe i hallen, han har fået
tilbud hjem, og vurderer på dem.

6: Træner
•
•
•
•

W&R opstartes 23/9 kl. 17,00 – Anette og Anne Marie er temposættere.
Villy og Poul Erik overtager tempo 7 holdet
Temposættermøde blev afholdt 28/8 – alle 15 temposættere var mødt op, og
havde et konstruktivt møde.
BAM er med i afviklingen af ”Rigtige Mænd” Bjerringbro – Sundheds
Satellitten står for projektet. Morten/Helle er tovholdere.

7: BAM løb
•

•
•
•
•

Egeskovløbet bliver 2019 som følger: Tidtagning fra DGI ca. 1600 kr.
▪ Ruter 2x6 km – evt. sløjfe til ”gule
bakker”
▪ Mere markedsføring omkring løbet
▪ Præmier er overskuds gavekort fra
Gudenåløbet- evt. sponsor gave fra Jyske
Bank. Der er 8 vindere.
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
Suppeløbet afholdes som vanligt med Palle Winther/Polle som tovholdere

8: Social udvalget
•
•
•

Klubtur 7/9 – egenbetaling 50 kr. – der er 50 tilmeldte.
Forslag til det nye år er gus aften i efteråret
Yoga starter mandag d. 9/9 kl. 19,00 – der er omkring 16 tilmeldte.

9: Klub ture

•
•
Pkt.2.:

Berlin Marathon
Hamborg 2020 Dan - tovholder

Evt.
•

Ingenting

Bestyrelsesmøder fremover:

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

