Referat af bestyrelsesmøde BAM 7 marts 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
•
•
•
•
•
•

Gennemgang af dagsorden og afvikling af generalforsamlingen – sidste
tilmelding 17 marts.
Randers Freja Atletik har henvendt sig vedr. deltagelse i Gudenåløbet
2022.
Sundheds Satellitten i Bjerringbro opretter livsstils hold igen i år. Det
strækker sig over 12 uger. Morten Hartvig står for løbeturene. Bam stiller
ikke med andre temposættere, og er udgifts neutral i projektet.
Bjerringbro Idræts og Kulturcenter afholder workshop 14 marts og 9 maj.
Polle deltager.
Der afholdes repræsentantskabsmøde i BIK 29 marts 19,30 Fra Bam
kommer Jan/Werner/Palle W/Dan
DGI Årsmøde afholdes 21 april – vi deltager ikke.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Werner gennemgik budget og regnskab, det er klar til
generalforsamlingen.

3: Sponsor
•

Desværre har Mammen Mejerierne valgt at trække sig som sponsor for
klubben. Vi siger tusind tak for støtten gennem rigtig mange år, vi har
været utrolig glade for samarbejdet.

•

Øvrige sponsorer på plads, samt sponsor aftener – endelig dato kommer
senere.

4: Web/presse
•

Esben, Uffe og Jan mødes omkring nyt program/hjemmeside. Der er foreslået ”Klub
modul” som en mulighed. Kan undersøges på klubmodul.dk. Udvalget vender tilbage
med oplæg.

5: Materiel
•
•

Der købes klub tøj til de nye temposættere, Dennis og Claus.
Bettina har opdateret velkomstfolderen, den er sendt rundt til bestyrelsen, og der
kommer link på hjemmesiden.

•

Kalenderen er sendt ud.

6: Træner
•
•

Vi mangler stadig temposættere på 6.00 og 6.30 holdene.
Mie stopper som temposætter hos Teenrunners omkring 1/4 – vi søger en
anden løsning.

7: BAM løb
•
•
•

Gudenåløbet bliver 21 maj 2022 – tilmelding åbner 10 februar.
Kultur festival løb 8/6 – der kommer nærmere info.
Gudenåløbet 2023 – afholdes sammen med Grundfos OL

8: Social udvalget
•
•
Pkt.2.:

Udvalget stiller sig til rådighed for nummer/trøje uddeling til Gudenåløbet.
Klubturen bliver i år til Struer – run to the beat. – Jan har kontakten, og følger
op.

Evt.:
Bestyrelsesmøder fremover:

mandag d. 4. april
Mandag d. 2maj

