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Nina Hygum blev valgt som dirigent, og konstaterede at
1.
generalforsamlingen var indkaldt på behørig vis. –Jørn Kjærgård blev valgt som
referent.
2.

Formand for klubben Palle Winther gav følgende beretning:

Storm P Har engang sagt : ”En god hukommelse er en vidunderlig ting, men det kan også være
det modsatte”. (Det er jo netop det, en beretning bl.a handler om - nemlig at huske !! ).
BAM har i det forgangne år igen oplevet en stor interesse for deltagelse i løb som motionsform.
Den succes, som klubben oplever, er høsten af de tiltag som klubben radikalt ændrede på for nu
ca. 3 år siden med start i 2004. - Et koncept som gør at næsten alle med en vis vilje kan se frem
til enten at gennemføre et ½ maratonløb eller bare nøjes med at deltage i de ugentlige
trænings-pas!
Klubben nåede i 2005 op på 174 medlemmer, med 85 kvinder og 89 mænd, altså en meget fin
fordeling på de to køn. – I år ser det ud til at vi kommer tæt på 300 medlemmer, vi har i
øjeblikket registreret 283 medlemmer, så med forventet til- og afgang igennem året lander vi
nok på næsten 300 inden 2006 er omme. - Dette er vi fra bestyrelsen utroligt glade for og ser
dette som en fortsat flot accept af klubbens mange tilbud.
Optimistisk har klubben set lyset, som heldigvis ingen har haft glæde af at slukke igen.
Til klubbens ugentlige træningssamlinger er der et særdeles fornuftigt fremmøde, i øjeblikket
med omkring 120 deltagere på onsdagene, og mellem 40 og 60 på mandage og lørdage.
Derudover kan der nu i Bjerringbro på næsten alle tider af døgnet ugens syv dage ses løbere i
gule veste eller de blå BAM-jakker. Man kan vist godt sige, at BAM har skabt en ny trend i
Bjerringbro. - Der er ikke mange der kan være tvivl om hvem vi er!!!
Igennem 2005 har vi afviklet ikke mindre end syv forskellige løb, fra Nytårsløbet og Testløbet i
de mere kolde måneder over Sportigan- og SuperBrugsløbet til ikke mindst Bjerringbro
Halvmaraton-løbet plus Egeskovløbet og slutteligt Suppeløbet. Og vores deltagerantal har igen
været stærkt stigende, ikke mindst pga. af den store deltagelse i Halvmaratonløbet med 245
løbere. - I alt er der kommet 792 deltagere over målstregen, hvilket vi betragter som en stor
succes for klubben, en flot fremgang på 33 % i forhold til 2004!
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I forbindelse med Halvmaratonløbet havde vi jo også alletiders fest, som jo blot var en af de
mange aktiviteter, der blev gennemført i klubben uden at man skulle have løbesko på. Mange
husker sikkert også vores klubaftener med både fysioterapeut, diætist, træningsrådgivning og
ikke mindst ølsmagning! - Med løbeskoene på gennemførte 9 BAM-medlemmer Hamborgs
Marthonløb i april, og en gruppe på 30 tog udfordringen op om at løbe over Storebæltsbroen på
en meget varm dag i maj, 5 BAM-medlemmer løb deres første halvmaraton-løb nogensinde i
Viborg i juni, yderligere 29 i Bjerringbro i september og så lige 5 mere i forbindelse med
Suppeløbet, stort til lykke til dem!
Den respons vi har fået fra såvel alle de nye som gamle medlemmer kan klubben bruge til at
bygge videre på, så vi til stadighed kan udvikle os og være en vigtig medspiller i udviklingen af
Bjerringbro og ikke mindst de rammer som vi færdes i, når vi udøver vores interesse for løb. Og
dette gælder uanset om kommunen hedder Bjerringbro eller fremover Viborg.
Pligter opfylder man bedst ved at gøre dem til lyster!!
Der jo nok ingen af jer der tror at klubben ” løber” rundt ved at vi mødes om onsdagen og preller
nogen informationer ud blandt medlemmerne i en Megafon!!!!
Der skal først og fremmest lyde en tak, en stor tak - endda !!! til de personer, som året rundt
bidrager med at udfylde de mangeartede opgaver, der nu engang følger med, når man gerne vil
have en klub, der skal fungerer!! Uden disse personer kunne det jo ikke lade sig gøre at drive
klubben samt udvikle den: Bestyrelse-temposættere-rutemedhjælpere-løbsmedhjælpere m.fl.
Interessen fra Sponsorer er heldigvis fortsat meget positiv. - Klubben vil gerne sige en stor tak
til disse: Superbrugsen - Mammen Ost - Danske Bank – Sportigan - Nordea Bank- Realkredit
Danmark - Kim Jørgensen A/S - Viborg Stifts Folkeblad - Grundfos. - Alt andet lige gør det jo det
lidt nemmere at fokusere på det vi gerne vil: Nemlig at sikre muligheden for at løbe i stedet for
at bruge tid på at inddrive penge til klubbens eksistens.
I forbindelse med kåringen af Bjerringbro til ”Året By 2005” blev klubben tildelt Initiativprisen og
fik samtidigt 10.000 kr. Dette ”skulderklap” er vi meget stolte af at have modtaget. Det
forpligter dog samtidigt. - Vi vil gerne bevise at valget på netop BAM ”ikke var så dårlig endda!!”
BAM vil også i fremtiden være tydelig repræsenteret i Bjerringbro. - Samtidig er vi da også stolte
af at der er interesse for klubben fra vores nabobyer og endda byer længere væk fra. - Alle skal
være velkomne, både som medlemmer eller som deltagere til vores løb!!
Den interesse der nu er for sundhed i øvrigt i samfundet skal BAM tage aktiv del i. Det kan vi
gøre fordi vi heldigvis har mange frivillige som påtager sig et stort arbejde året rundt. Klubben
har en meget velbesøgt Hjemmeside en af de mest læste når man tager klubben størrelse i
betragtning. Et godt medie der hele tiden holder sig ajour med de vigtigste informationer til
klubbens medlemmer
Fortsat
BAM bestræber sig på at være på forkant med de muligheder der er for at tillærer sig viden
omkring løbesporten Således har der lige været 10 medlemmer på træner-kursus. Vi vil afholde
kvartalsmøder med vores uundværlige Temposættere. Klubaftner er der som sagt afviklet med
stor interesse. Og der vil komme flere til. - Vores lokale løb skal i fremtiden ”vægte” endnu mere
blandt klubbens aktiviteter - til gavn for ikke mindst medlemmerne. Derudover skal vi også
arbejde hen imod nogle klubaftner af en anden karakter end lige det seriøse, hvor vores
Halvmaratonfest giver et godt billede af hvad der kan lade sig gøre.
BAM vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til Bjerringbro Idrætspark for et godt
samarbejde gennem 2005. BAM vil gerne bidrage aktivt for at bevarer disse gode faciliteter vi
har her i byen og ikke mindst relationer til medarbejderne i hallen. Specielt vil vi gerne have lov
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til at sige tak for det flotte initiativ omkring medlemmernes mulighed for at benytte
svømmehallen om lørdagen efter træningen. - Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og ikke
mindst til at det nye klubhus står færdig i starten af 2007.
Her til slut vil jeg håbe på, at vi alle – medlemmer, temposættere, trænere, arrangementshjælpere, sponsorer, partnere i øvrigt og bestyrelsen – fortsat vil bidrage med at være aktive i
og for klubben. - Det er som til jul med de små kort man vedhæfter gaverne. Der står som
bekendt:
Til: Her kunne det være BAM
Fra: Fra en eller nogen af jer.
Der var engang en der sagde: ”Det kommer ikke bare an på, at vi får noget ud af livet, men på,
at livet får noget ud af os”.

3.

Regnskab for 2005 blev fremlagt af Werner Lynglund

Årsregnskabet for året 1. okt. 2004 til 31. dec. 2005 – dvs. 15 måneder - viste
følgende:
Indtægter:
130,517,62 kr
Udgifter:
123,921,95 Overskud:
6,595,67 kr
Startbalance:
Slutbalance.

65.308,24 –
71.903,91 kr

Årets overskud var påvirket af manglede periodisering af visse udgifter fra AvisMaratonfesten i 2004, hvor der kun optræder udgifter, mens alle indtægter var
placeret i det foregående regnskabsår. – Regnskabsåret blev i forbindelse med
vedtægtsændringen sidste år ændret til at følge kalenderåret, hvorfor først
regnskabet for 2006 vil dække 12 måneder.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4.

Budget for 2006 blev præsenteret af Jørn Kjærgård:
Nettoindtægter:
Udgifter:
Netto-overskud:

84.950.00 kr
53.100,00 –
31.850,00 kr

Indtægter dækker over medlemskontingenter, sponsoraftaler og nettoindtægter
fra løbsarrangementer, mens udgifter dækker over medlemsarrangementer og ture, møder og træning vedr. temposættere, indkøb af printer, GPS-ure mv,
web-service, møder i øvrigt samt diverse administrationsomkostninger.
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2006 på kr 200,00 blev vedtaget.
Kontingentet gælder alle medlemmer og dækker alene selve medlemskabet, og
altså ikke deltagelse i løb.
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5.

Der var ingen forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemmerne.

6.
Følgende blev valgt til bestyrelsen, nu for en to-årig periode ifølge
vedtægterne:




Werner Lynglund
Jørn Kjærgård
Mette Würtz

Palle Winther takkede Bente Dalby for hendes indsats i bestyrelsen gennem det
seneste år, og accepterede at Bente ikke ønskede genvalg.
7.

Som bestyrelsessuppleanter blev Freddie Binder valgt.

8.

Som revisor blev Søren B. Hansen valgt.

9.

Som revisorsuppleant blev Kurt Pedersen valgt.

10.

Under Eventuelt blev forskellige emner præsenteret og diskuteret:

•

•

•

•

Palle Winther nævnte i sin beretning at BAM får del i et nyt klubhus,
hvilket var ønsket uddybet: Der igangsættes i løbet af maj byggeri af et
nyt fælles klubhus for primært fodboldklubben, petanqueklubben og
løbeklubben. Der bliver bedre faciliteter for klubbens medlemmer i form af
et større (fælles) klublokale, stor udendørsterrasse samt omklædningsrum
og et kontorlokale. Huset bliver placeret hvor det nuværende Damehus og
Rekvisithus er beliggende og forventes pt. klar til ibrugtagning i starten af
2007. - Byggeriet finansieres af frigjorte midler fra Idrætsparkens salg af
grunde
Poul Iversen lagde op til en lille diskussion omkring Landtræner Thomas
Nolans indlæg, som havde anbefalet løbeture på makismalt 90 min. op til
et maratonløb og generelt flere differentierede træningsformer. Her var
Pouls budskab, at det for specielt nye maratonløbere ville være en meget
god idet at få afprøvet såvel den fysiske som den psykologiske virkning af
f.eks. en 30 km-træningstur og støttede klubbens officielle holdning. Erik
Albrechtsen og andre fra klubben bekræftede dette, og henviste også til de
kommentarer, der var anført på klubbens hjemmeside herom.
Helle Bak fortalte, at flere gerne ville deltage i kortere træningsture på
f.eks. 10-12 km om lørdagen, så alle ikke nødvendigvis skulle ud på 15-17
km eller mere, som ofte var distancen om lørdagen. – Dette blev klart
taget til efterretning af bestyrelsen.
Tilsvarende nævnte Helle, at klubben burde kunne stille med et hold til 24timersløbet i Viborg (13-14. august); dette blev også taget til efterretning
af bestyrelsen, hvorfra det blev lovet at man ville støtte en initiativgruppe,
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•

•

•

•

som man tilsvarende havde støttet de grupper, der står for turene til Berlin
i såvel april som september.
Omkring Berlin-turene blev det nævnt, at der stadig er ledige pladser, og
specielt for Halvmaraton-turen d. 1.-2. april var det vigtigt med hurtig
tilbagemelding, der ville på hjemmesiden og via en nyhedsmail blive gjort
yderligere opmærksomt på dette.
Lene T. Jensen opfordrede bestyrelsen til at oprette en arrangementsgruppe, som man kunne henvende sig til omkring forskellige
løbsarrangementer. – Her blev der fra bestyrelsen lagt op til at man altid
kan henvende sig til bestyrelsen, som i givet fald ville oprette en
arrangementsgruppe blandt medlemmerne til det pågældende løb eller
aktivitet.
Jørn Kjærgård præsenterede kort sæsonens forskellige løbsarrangementer og klubaftener, og udleverede en kopi til eventuel
opsætning på køleskabet. – Fås også om pdf-fil på hjemmesiden.
Erik Albrechtsen fremlagde forskellige ideer som klubben vil arbejde videre
med:
 Det fortsatte arbejde med AM-træningen incl. Walk & Run
 Baggrunden for det gode træningsforløb i form af mange gode
faciliteter
 Videreudviklingen af tempo-sættergruppen
 Flere differentierede træningstilbud, incl. 10-12 km som mål for
træningen
 Registrering af skader på hjemmesiden, herunder mulighed for
opfølgning og rådgivning
 Nye rejsemål for klub-ture
 Eventuel oprettelse af ungdomshold

Nina Hygum lukkede herefter generalforsamlingen.

___________________________
Dirigent
Nina Hygum
Bjerringbro d.

__________________________
Referent
Jørn Kjærgård
Bjerringbro d.

