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GENERALFORSAMLING I BAM:

Tak til den afgående formand

Ny formand Dan Vestergard og 3 nyvalg

 
 

marts 2013 

GENERALFORSAMLING I BAM: 

 

            
 GENERALFORSAMLING 2013 
Omkring 50 BAM medlemmer, deltog i den årlige generalforsamling i 
Bjerringbrohallen, onsdag den 20. marts. 
Formandens beretning, regnskab og kontingent for 2013 (budget), blev 
godkendt uden bemærkninger. 
Generalforsamlingen foregik i god ro og orden.  
•  Se nogle foto fra mødet i GALLERIET. 
•  Læs formandens beretning HER. 
•  Se formandens beretning i foto HER. 
•  Læs referat fra generalforsamlingen HER. 
•  Læs regnskabet HER.  
•  Læs budget HER. 

Tak til den afgående formand 

 

  
STOR TAK TIL ERIK  
  
Sekretær Birgitte, sagde på klubbens vegne tak til Erik for mange års 
utrætteligt arbejde i BAM`s bestyrelse, og de seneste 4 år som formand.
Som den "synlige" tak fik Erik et gavekort til den "Rø
2 personer.  
  
NB: Erik fortsætter uændret som leder af den daglige træning i 
klubben.  

Ny formand Dan Vestergard og 3 nyvalg 

 

Da Erik ønskede at blive afløst i bestyrelsen og på posten som formand, 
valgte den nye bestyrelse umidelbart efter generalforsamlingen, 
Dan som ny formand for BAM. 
Konstitueringen i bestyrelsen blev som følger: 
Formand: Dan Vestergaard 
Næstformand: Mogens Johansen 
Kasserer: Werner Lynglund 
Sekretær: Birgitte Heegård 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Anette Christensen (nyvalgt) Morten 
Egelund Hartvig (nyvalgt) og Palle Valbjørn (nyvalgt).
1. suppleant: Lene Amdi 
2. suppleant: Jens Søndergaard 

 

Omkring 50 BAM medlemmer, deltog i den årlige generalforsamling i 

Formandens beretning, regnskab og kontingent for 2013 (budget), blev 

 

Sekretær Birgitte, sagde på klubbens vegne tak til Erik for mange års 
utrætteligt arbejde i BAM`s bestyrelse, og de seneste 4 år som formand. 
Som den "synlige" tak fik Erik et gavekort til den "Røde Okse" i Viborg for 

NB: Erik fortsætter uændret som leder af den daglige træning i 

 

Da Erik ønskede at blive afløst i bestyrelsen og på posten som formand, 
valgte den nye bestyrelse umidelbart efter generalforsamlingen,  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Anette Christensen (nyvalgt) Morten 
(nyvalgt). 

 



Testløb mandag, den 8. april kl. 17:

Kontingent for 2013 

God påske........ 

 

Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet ved at rette dine medlemsoplysninger på hjemmesiden.
 

 

Testløb mandag, den 8. april kl. 17:30 

 

BAM afholder: TESTLØB MANDAG den 8. april kl. 17:30
Testløbet er for alle BAM medlemmer nye som øvede. 
Læs nærmere og tilmeld dig under ARRANGEMENTER
til indkøb og tidsstyring.  
  
NB: 
Tilbudet er rigtig godt til nye løbere (også de nye fra walk & run), her 
kan du få tjekket hvor dit niveau er pt. før du vælger planer og tempo 
for forårets træning. 
Bemærk at ruterne er totalt flade...  :-) 
  

 

Generalforsamlingen vedtog: 
  
kontingentet for 2013 til kr. 300 
  
dette er incl. en fri deltagelse i Egeskovløbet 2013. 
  
Girokortet vil dukke op i jeres postkasser ila. de første 14 dage af april 
måned  -  betalt det ved modtagelsen  -  det lette kasserens arbejde, 
husk det er også frivillige timer ........... 
  
NB: sidste frist for at undgå ekstra gebyr er 15. maj.

 

  
Håber alle BAMMER  fortsat må have en god påske, og at vi ses på 
løbestierne til træning og løb, i det kommende forår / 
sommer................. det må da snart komme ... 
Træningstider: 
mandag: kl. 17:30 
onsdag: kl. 18:00 
lørdag: kl. 9:00 (vi går over til sommertid fra 6. april)

Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet ved at rette dine medlemsoplysninger på hjemmesiden.

BAM afholder: TESTLØB MANDAG den 8. april kl. 17:30 
Testløbet er for alle BAM medlemmer nye som øvede.  

ARRANGEMENTER - dette af hensyn 

Tilbudet er rigtig godt til nye løbere (også de nye fra walk & run), her 
kan du få tjekket hvor dit niveau er pt. før du vælger planer og tempo 

 

 

Girokortet vil dukke op i jeres postkasser ila. de første 14 dage af april 
det lette kasserens arbejde, 

sidste frist for at undgå ekstra gebyr er 15. maj. 

 

fortsat må have en god påske, og at vi ses på  
nde forår /  

lørdag: kl. 9:00 (vi går over til sommertid fra 6. april) 

 

Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet ved at rette dine medlemsoplysninger på hjemmesiden. 


