2.Referat af bestyrelsesmøde BAM 2. december 2019
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Find Larsen
Tove Sørensen
Helle Bach
Uffe Salomonsen
Kim Hesselbjerg

Afbud:

Werner Lynglund
Birgitte Hegaard
Poul Erik Sørensen

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

Jan Møller orienterede om tilbud om komme med i en styrings-app til
foreningens aktiviteter med mere – det bliver et nej tak.
Der holdes et nyt møde om 70 års jubilæet for Bjerringbro Idræts- og
Kulturcenter den 20. januar. Jan, Helle og Uffe deltager.
Vi drøftede deltagelse i et skolesamarbejde, som idrætsrådet tilbyder –
Jan undersøger mere.
Til januar-mødet i bestyrelsen er der særligt fokus på Gudenåløbet og
kalenderen for første halvår.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Der skal laves en medlemsregistrering til Viborg Idrætsråd – Werner er på
sagen.

3: Sponsor
•
•

Sponsoraftalerne er på plads og på vej ud.
OK Benzin er klar til at sponsere lysarmbånd til løberne. Alle kan således få
lys på.

Web/presse
•

Udvalg og temposættere på hjemmesiden opdateres i det nye år.

5: Materiel

•
•
•

De unge løbere i Teen Runners har fået et tilbud om køb af refleksveste fra
Sportigan til en god pris. Måske et tilbud vi kan brede ud?
Der sendes mails til de personer, der er er registreret som indehavere af
BAM-nøgler til klubhuset.
Der ryddes op i depotet til januar.

6: Træner
•

To tidligere Walk & Run-deltagere kommer og holder et oplæg for de
nuværende den 16. december med gode tips til, hvordan man hænger ved,
når man er igennem forløbet.

7: BAM løb
•
•
•

Kommunen har sagt god for, at pladsen ved åen er klar til Gudenåløbet,
selvom det store å-projekt er på vej – meldingen var, at man var overbevist
om, at det ikke blev et problem, og det er jo godt.
Dan V overtager Planen og planlægger interval og bakketræning om
mandagen.
Det blev drøftet, om klubben skal gå ind i at planlægge fællesture til
Kalkmineløbet eller Royal Run. Det gør vi ikke, men vi vil gerne sørge for at
folk finder sammen via hjemmesiden, så man kan følges ad – som ved Aarhus
Halvmaraton tidligere på året.

8: Social udvalget
•

Juleafslutningen den 11. december blev finpudset – det ser godt ud – 70
BAM´ere er allerede tilmeldt.

9: Klub ture
•
Pkt.2.:

Hamborg 2020 - Dan er tovholder

Evt.
•
•

Helle er klubbens tovholder for et Rigtige kvinder-forløb – der lægges an til
flere træninger hos BAM, som vi vil prøve at gøre lidt ud af.
Mette Sloth er blev uddannet hjerteredder, og har tilbudt at holde kurser på
en halv times varighed efter træningsaftener i hjertemassage og hjertestarter
for bestyrelser, temposættere og eventuelt medlemmer. Vi sagde ja. Uffe
finder nogle datoer med Mette og laver tilmelding på hjemmesiden, når det
er på plads.

Bestyrelsesmøder fremover:

mandag d. 6 januar

