Referat af bestyrelsesmøde BAM 3 maj 2021
Deltagere:

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

Afbud:

Werner Lynglund
Uffe Salomonsen

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

•

•
•
•

1 juni er der møde i Kultur festivaludvalget – Jan deltager. Festivalen er en
hel uge, og oplæg til vores deltagelse er et løb afviklet onsdag 18 august,
med start fra campingpladsen, og løb i 8 tallet – evt. samarbejde med
Isfuglen. Polle – Helle og Tove står for arrangementet.
Stafet for livet 2021 – Dan er tovholder for BAM holdet. Lørdag d. 19. juni
mødes vi ved Garagen på Tangeværket. Der laves ”rundeløb” på 1 km,
med start kl. 9,00 og slut kl. 12,00. Socialudvalget sørger for forplejning i
vand/æble niveau.
Sommerafslutning bliver 30/6 – samme koncept som altid, med tilmelding
på hjemmesiden.
Klubbens 50års jubilæum 3 juni, afholdes onsdag d. 2. juni, og fejres på
klubturen i september.
Generalforsamlingen afholdes onsdag d 16. juni efter træning, og der
serveres sandwich/drik i hallen. Der skal tilmelding på hjemmesiden.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Werner har fremsendt regnskab for 2020 – Budget justeres med hensyn
til Jubilæum og klubtur udgift.
Kontingent for indeværende år fastsættes og godkendes på
generalforsamlingen.

3: Sponsor
•
•

Find gav status på sponsorerne.
Sportigan løb afholdes 26 maj.

Web/presse
•
•
•

Evt. interview med Hans Jensen fra Skovvejen og evt. andre i forbindelse med
jubilæet.
BAM FB. lukkes ned, der kommunikeres gennem Bjerringbro atletik og
motions gruppe, på hjemmesiden i forum og gennem grupper på Messenger.
Kalenderen forsøges lagt ud på hjemmesiden.

5: Materiel
•

ID. armbånd kan købes på hjemmesiden, rabatten udløber den 22. maj, så
man skal handle hurtigt. Se opslag på hjemmesiden.

6: Træner
•

Onsdag d. 19. maj starter fælles opstart fra hallen med info fra stenen, og
træning efter planen.

7: BAM løb
•

Egeskov løbet afholdes søndag d. 7. november

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.

9: Klub ture
Pkt.2.:

Evt.:

Bestyrelsesmøder fremover:

mandag d. 7. juni – Måske i hallen
Mandag d. 5. juli ??

