Referat af bestyrelsesmøde BAM 12. april 2021
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Find Larsen
Tove Sørensen
Helle Bach
Uffe Salomonsen
Poul Erik Sørensen

Afbud:

Werner Lynglund
Birgitte Hegaard
Esben Lou

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

•

Jan Møller orienterede om den kommende kulturfestival. Vi vil i
princippet gerne deltage med noget, men ser lige tiden an i forhold til,
hvordan vi kan medvirke.
Stafet for livet holdes ikke som vanligt, men bliver noget, der holdes hos
enkelte deltagende hold, hvis man vil. Vi er med, og vil arrangere en
fælles tur fra eksempelvis Tangeværket. Folk støtter via
tilmeldelsesgebyret som sædvanligt.
Den udskudte generalforsamling holdes først, når der igen er åbent i
Idræts- og kulturcentret og når vi må samles mindst 50 mennesker
indendørs.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Udkast til budget for 2021 blev drøftet.

3: Sponsor
•

Sponsorer har fået besked om det aflyste Gudenåløbet, uden at det har
medført reaktioner. Der er planer om flere sponsorarrangementer, når det
engang bliver muligt.

Web/presse
•

Intet nyt

5: Materiel

•

Konkret tilbud om armbånd med personlige oplysninger til brug ved
nødsituationer blev drøftet. Vi er enige om at gå videre med det, og om at
klubben givet et tilskud på en 50 kroner per armbånd, der bestilles.

6: Træner
•

Det nuværende træningskoncept, hvor vi stadig samles i tempogrupperne,
blev drøftet og det fortsætter vi med indtil videre. Der er er dog
fællestræning om lørdagen nogenlunde, som i de gode gamle dage, og det
skal vi måske have sagt mere bredt.

7: BAM løb
•

Intet nyt

8: Social udvalget
•
•
•

Klubbens jubilæum den 3. juni skal markeres.
Stafet for livet den 19. juni.
Eventuelt sommerafslutning sammen med et af de arrangementer og
generalforsamling når vi kan.

9: Klub ture
•
Pkt.2.:

Klubtur til Fiskehytten efter sommerferien

Evt.: Intet
Bestyrelsesmøder fremover:

mandag d. 3 maj

