Referat af bestyrelsesmøde BAM 11 november 2019
Deltagere:

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

Afbud:

Tove Sørensen
Birgitte Hegaard

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

•

Iflg. Keld fra Idrætsparken, er der værdiskabe på vej – det glæder os.
Vores ønske om depotrum i Idrætsparken, er givet til Keld, og han bringer det
videre.
Jan følger op på henvendelse omkring færdsel i Gudenåcentralens plantage.
Med hensyn til DGI arrangementet 4 januar, er vi ikke interesseret pga. dato.
Der tilbydes ønskede kurser til Mie og Heidi, evt. basis træner uddannelsen.
DGI afholder et arrangement den 25 januar vedr. rekruttering af frivillige. Vi
synes ikke arrangementet er relevant for os, men Jan vil tage kontakt med
henblik på værktøjer til fastholdelse af medlemmer.
Jan informerede kort om mødet vedr. Idrætsparkens Jubilæum. Det blev
besluttet at alle klubberne skulle prøve at gøre noget ekstra ud af dagen, og
synlig gøre tiltaget i ugen op til jubilæet. Vi kunne evt. lave løb med fælles
spisning, eller andet der kan trække andre med.
Det blev besluttet, at ungdoms løbere kan starte i klubben når de er 11,5 så
de er 12 ved indmeldelse.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
Werner mener vi skal lave juleafslutningen uden brugerbetaling i år- det blev
vedtaget.

3: Sponsor
•
•

Aftalerne er under udarbejdelse.
Vi har før fået blinke reflekser af OK – det undersøges om det er muligt igen.
Måske kan Rådet for større færdselssikkerhed også være en ide at spørge.

Web/presse
•

Der sættes endnu en opfordring på hjemmesiden om, som minimum, at bære
gule veste i den mørke tid. Gerne også en form for lys/blink.

5: Materiel
•
•

Keld søger oplysninger om hvem der har nøgler til hallen.
Iflg. mine oplysninger har: Erik Albrechtsen , Dan Vestergaard, Jan Møller,
Palle Winther, Jørn Kjærgaard, Anette alle en nøgle og Morten Hartvig har 3.
Den ekstra nøgle til bommen jeg havde hjemme er afleveret til Jan.

6: Træner
•

•

Mandagstræningen skal vendes på temposætter mødet næste gang. Morten
har sagt fra om mandagen, og hans plan fjernes fra hjemmesiden. Opgaven
kan evt. gå på skift, og eneste opslag kunne være bakketræning eller tempo,
og forløbet afgøres af den enkelte temposætter.
Det vigtigste er at der ER en plan, så der ikke er forvirring inden start.

7: BAM løb
•

•
•

Suppeløbet afholdes 16/11 kl. 13,00 – tilmelding er i gang. Egenbetaling på
50,00 kr. Der bliver 2 ruter i skoven. Fælles spisning 14,30, og derefter 2x
gus/varmtvands bassin og ikke mindst julefadøl/vand. Slut 16,45. Palle og
Polle står for arrangementet.
Skyggebørns løbet er aflyst fra arrangørens side.
Gudenåløbet 2020 bliver afholdt d. 6 juni – Jan undersøger om det kan lade
sig gøre hvis de går i gang med renovering af pladsen. Det er vigtigt i forhold
til sponsoraftalerne, og ikke mindst arbejdsbyrden med et alternativ.

8: Social udvalget
•
•

Forslag til det nye år er gus aften i efteråret
Juleafslutning afholdes 11/12 2019 kl. 19,00 – der er forslag om nye tiltag, det
kommer som en jule overraskelse. Nissepigerne Tove, Helle og Birgitte står
for arrangementet.

9: Klub ture
•
Pkt.2.:

Hamborg 2020 Dan - tovholder

Evt.
•

Der var en diskussion omkring afholdelse af div. løb. Bestyrelsen blev enige
om at samles og nytænke omkring afviklingen. Bla. med fokus på mere socialt
før/efter løbene.

Bestyrelsesmøder fremover:

mandag d. 2 december

