Referat af bestyrelsesmøde BAM 7. februar 2022
Deltagere:

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

Afbud:

Birgitte Hegaard
Uffe Salomonsen

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

•

•

•

Jan tjekker lige op på kommende bestyrelse. Helle og Uffe går af, Find bliver suppleant og vil derfor stå til
rådighed for den kommende sponsor ansvarlige. Esben bliver WEP ansvarlig og Dennis bliver ny i bestyrelsen
(måske ellers suppleant) så vi mangler en ny person i bestyrelsen.
Randers Freja Atletik har vendt tilbage vedr. deltagelse i vores løb og evt. gensidig opbakning fra vores side
til deres løb. De vil tilbyde deres løber at deltage i Egeskovløbet som en klub tur, men vi behøver ikke give
samme tilbud tilbage. Dog beslutter vi at prøve at reklamer lidt og evt. deltage i deres løb.
Sundhedssatellitten vil starte et nyt forløb på 12 uger og Morten Hartvig har sagt ja til at lede holdet. Vi
beslutter de gerne må komme og løbe om onsdagen, men kun hvis Morten tager gruppen, vi har ikke
mulighed for at tilbyde vores temposætter. Jan skal deltage i et møde vedr. dette.
Nyt system til WEB delen ønskes og Esben og Uffe bliver sat på opgaven til at finde hjælp og priser.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Werner ønsker budgetter fra Sponsor gruppen og Gudenåløbet.

3: Sponsor
Alle sponsoraftaler er på plads og de har følgende ønsker:
•
•

•
•
•

Toyota Morten Lihn vil gerne have et fælles arrangement, løb i Løvskal. Han kommer også til Gudenåløbet.
Super Brugsen ønsker at betale for vand og frugt til Gudenåløbet i stedet for poser med reklamegaver + de
vil også gerne vi holder en løbeaften fra Brugsen og de tilbyder efterfølgende folk kan handle med 15% rabat
på aften eller dagen efter. De vil udlevere en rabat seddel med en kode som gælder om aften og næste dag.
Sportigan er også med som de plejer og vil gerne arrangere 2 klub aftener i 2022.
Jydske Bank er med som de plejer og der skal også fastlægges en dato for løb fra banken.
Svend E. Madsen er ny sponsor i klubben.

4: WEB
•

En del nye oplæg på vej til Uffe.

6: Træner
•

Erik, Villy og Anette vil stå for lørdags planlægning af ruter. Erik ligger op både på FB og på hjemme siden.
Anette og Villy finder ud af hvor de kan dreje fra for at overholde længen til deres grupper. Men vi følges ud
som i gamle dag.

7: BAM løb
•
•

Tilmelding til Gudenåløbet åbner den 10. februar. Kommer på hjemmesiden.
Grundfos OL i 2023 ønskes fra vores side stadig at være lørdag. Helle og Jan vender tilbage om mere derfra
når vi nærmer os og har holdt møde med Grundfos.

8: Social udvalget
•

Suppeløbet:

Polle står for suppen til suppeløbet og socialudvalget tager sig af vand og frugt til selve løbet.
Start og slut bliver lige uden for hallens indgang og suppen står klar kl. 12.30 i det gamle Cafeteria.
9: Klub tur
•

Socialudvalget mødes vedr. turen til Struer – Run to the beat.
Datoen er fastlagt til 3. september.

Næste bestyrelsesmøde Mandag d. 7. marts 2022

