Referat af bestyrelsesmøde BAM 10. januar 2022
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Find Larsen
Bettina Glargaard
Helle Bach
Poul Erik Sørensen
Birgitte Hegaard
Werner Lynglund
Uffe Salomonsen
Esben Lou

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

Der sendes link rundt til booking af lokaler i hallen
Referat af forretningsudvalgsmødet er sendt ud til bestyrelsen
BAM kan søge tilskud til kontingent betaling for Teenrunners hvis familie
ikke har mulighed for selv at betale.
Randers Freja Atletik har henvendt sig med forslag om gensidig deltagelse
i Egeskovløbet, og deres Sommerløb i juni mdr. – der sker meget på
løbefronten i juni, men vi vil opfordre til deltagelse på egen hånd.
Lions laver et 1 dags arrangement i stedet for Hestemarked d. 11. juni 22,
de søger hjælpere. Vi synes ikke der kan trækkes mere på vores frivillige
ovenpå Gudenåløbet, men er enige om at ideen er god.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•
•

Vi har den glæde at kunne byde 10 nye medlemmer velkommen i
klubben.
Alle sponsorer har betalt.
Vi overholder budgettet.

3: Sponsor
•

Sponsorer er godt på banen. Har fået flere positive tilkendegivelser omkring
samarbejdet, trods situationen omkring Corona.

4: Web/presse
•
•
•

Der mangler lidt input på hjemmesiden – og trods snakken omkring det, var der
ingen af os der havde taget billeder af W&R afslutningen. Deltog selv i afslutningen,
og beklager meget.
Træningsplanerne bliver lagt på hjemmesiden.
Jan …. Eller? laver et nytårs brev/opdatering.

5: Materiel
•

Vi forsøger at få nogle reflekser til armene, der kan deles ud i klubben.

6: Træner
•
•

Forslag om at der lægges billede af temposætterne på hjemmesiden, så alle
kan se hvem de nye temposættere er, og byde dem velkommen til jobbet på
den måde.
Temposættermøde afholdes inden generalforsamlingen – måske 31.01.2022

7: BAM løb
•
•
•

Gudenåløbet bliver 21 maj 2022 – tilmelding åbner 10 februar.
Evaluering af Egeskovløbet – et godt koncept i år.
Gudenåløbet 2023 – afholdes sammen med Grundfos OL

8: Social udvalget
•
•
Pkt.2.:

Suppeløbet afholdes 29 februar 2022 kl. 10,00, Polle er tovholder, og
socialudvalget står klar til at hjælpe.
Klubturen bliver i år til Struer – run to the beat.

Evt.:
Bestyrelsesmøder fremover:

mandag d. 1. november
Mandag d. 10. januar 2022

