Referat af bestyrelsesmøde BAM 8 marts 2021
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Find Larsen
Tove Sørensen
Helle Bach
Poul Erik Sørensen
Uffe Salomonsen
Birgitte Hegaard
Esben Lou

Afbud:

Werner Lynglund

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

•
•
•
•

Så er vi i gang igen, efter de nye restriktioner må 25 prs. Samles til
udendørs sport.
Vi mødes i løbegrupperne som før sidste nedlukning, dvs. hver tempo
gruppe mødes efter plan på hjemmesiden. Det er stadig vigtigt at man
ikke skifter gruppe, og at der bliver holdt behørigt afstand.
Opstart mandag d. 1. marts. Mandag d 8 marts var vi 55-60 til træning.
Keld har haft jubilæum i Bjerringbro Idræts & Kulturcenter. Vi afventer om
der afholdes noget senere i den forbindelse.
Hjerteforeningen har en pris der hedder ”hjerte reddere” – vi indstiller
Charlotte, Trine og Lillian her i 2021
Der afholdes repræsentantskabsmøde i BIK den 22 marts online. Poul Erik
taler med Palle Winther omkring klubbens repræsentation i bestyrelsen.
Poul Erik, Jan og evt. Werner deltager fra BAM.
Klubben har 50ÅRS JUBILÆUM lørdag d 3 juli – det skal da fejres. Forslag
om Jubilæums t-shirt, Champagne løb………

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Werner har fremsendt regnskab for 2020 – vi venter til næste møde med
budget for 21, og vil bede Werner om et oplæg, med hensyntagen til
beslutninger om aflysning af løb.

•
•

Kontingent for indeværende år fastsættes og godkendes på
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen udsættes til forsamlings forbuddet er omkring 50
personer. På valg er Tove, Uffe, Jan, Helle og Esben – samt revisor og
revisor suppleant.

3: Sponsor
•
•

Kontraktoplæg er sendt til sponsorer, dog med de aftalte Corona forbehold.
Sponsorater opkræves i august/september.
Det undersøges om vi kan afholde et Sportigan arrangement her i foråret.

Web/presse
•

Evt. interview med Hans Jensen fra Skovvejen i forbindelse med jubilæet.

5: Materiel
•

Der er ikke indkøbt noget siden sidst.

6: Træner
•
•

•

•

Vi laver opstart af opsamlingshold, for dem der er i
”Coronaform”/skadede/eller nyopstart for ”småt” løbende. Rita Larsen tager
gerne hånd om en bred vifte af løbere.
Forslag om SMT kort (med personoplysninger) eller armbånd med gravering,
så temposættere og løbe kammerater let kan finde oplysninger om
kontaktpersoner, kronisk sygdom i relation til løb (evt. diabetes, dårligt hjerte
o.s.v) hvis uheldet er ude, og der er en der bliver dårlig og falder om under
træning.
Der indskærpes også at temposættere, og i øvrigt alle vi andre, ikke lader en
løber løbe fra alene, hvis det er fordi han/hun har det dårligt. Vi må støtte op
om temposætteren, og melde os til at følge vedkommende tilbage til hallen.
Det er i fælles interesse at man trykt kan løbe i BAM.
Der afholdes testløb 26 oktober, det lægges på hjemmesiden.

7: BAM løb
•

Gudenåløbet 2021 aflyses, det er urealistisk at vi kan nå at stable løbet på
benene, hvis der pludselig åbnes helt op. Vi må lægge alle kræfter i for at
afholde et super løb 2022.

8: Social udvalget
•

Vi er total klar til at give den en skalle. Vi er klar på at fejre Jubilæum,
sommerafslutning, og øvrige små arrangementer i året.

•

Uffe tager initiativ til fælles lørdags løb den 20. marts ude i Vindum skov,
udvalget bakker op med forplejning osv.

9: Klub ture
Pkt.2.:

Evt.:
Poul Erik gjorde opmærksom på at modstanderne af at man tømmer Tange Sø er ved
at tabe kampen til Dansk Naturfredning & co. Derfor opfordres klubben til at støtte
op om Foreningen for bevarelse af Tange Sø. Klubben har ved tidligere lejligheder
støttet op om projektet, i henhold til referater.

Bestyrelsesmøder fremover:

mandag d. 12. april – vender tilbage
med tid og sted.

