Referat af generalforsamling i Bjerringbro Atletik & Motion
11. marts 2008, kl. 19 i klubhuset ved Bjerringbro Idrætspark

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent:
Jens Egsgaard og Tina Kragelund blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning:
Palle Winther fremlagde årsberetningen – vedlagt.
Bestyrelsens beretning godkendt.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2007:
Kasserer Werner Lynglund fremlagde et regnskab med et resultat på 49.006
kroner og et netto resultat på 30.706 kroner. Egenkapitalen er nu på 76.289
kroner.
Det er primært løb og andre arrangementer, der i det forgangne år har givet
underskud, og bestyrelsen vil i det nye år forsøge at få aktiviteterne til at
balancere.
Regnskabet for 2007 godkendt.
4. Fremlæggelse af budget for 2008:
Jørn Kjærgård orienterede på vegne af bestyrelsen om budget 2008. Bestyrelsen
forventer indtægter for 133.300 kroner og udgifter for 113.200. Det giver et
resultat for året på 20.100 kroner.
Det nye klubhus betyder øgede udgifter for klubben, fordi BAM har sagt ja til at
leje klubhuset 300 timer om året for 30 kroner pr. time. Derfor foreslog
bestyrelsen at hæve kontingentet med 25 procent.
4.1. Forslag til kontingent for 2008. Stigning fra 200 kroner om året til 250 kroner om året:
Kontingentstigning enstemmigt vedtaget.
Fremover får alle et girokort tilsendt med posten i stedet for kontant afregning på
træningsaftener.
Kommunalt tilskud får klubben i form af lokaletilskud, men på grund af
medlemmernes fremskredne alder (over 25 år) giver kommunen ikke
aktivitetstilskud.
5. Indkomne forslag:
Liselotte Pihl Mortensen har foreslået følgende:
Hvis kontingentet flyttes frem til sæsonstart, kunne det give et reelt grundlag til
at fremlægge budget for 2008, hvis kontingentet er i hus inden
generalforsamlingen. - Det giver jo også nye medlemmer mulighed for
indflydelse, for jeg formoder at man kun har stemmeret, hvis man har betalt
kontingent.
Det kræver en vedtægtsændring at følge forslaget, men flere tilkendegav, at de
synes om ideen, fordi nye medlemmer efterspørger girokort, når de begynder i
oktober/januar. Derfor arbejder bestyrelsen nu videre med forslaget.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Werner Lynglund, Jørn Kjærgård og Freddy Binder modtog genvalg. Mette Würtz
ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Susanne Pihl Mortensen valgt.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Helle Bach Nielsen blev valgt.
8. Valg af revisor:
Søren B. Hansen blev valgt.
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9. Valg af revisorsuppleant:
Kurt Pedersen blev valgt.
10. Eventuelt:
Brug af nyt klubhus:
Fremover bruger BAM klubhuset som møde- og opholdssted. Der gælder de
samme vilkår for brug af klubhuset som den hidtidige brug af idrætsparken. Det
betyder, at rengøring og pasning af kiosken er en del af lejeaftalen. Palle Winther
arbejder videre på at skabe et socialt arrangement efter træning på nogle faste
dage. Det er endnu ikke afklaret, hvordan adgangsforholdene bliver til huset,
hvem der har nøgle osv. Når det er på plads, bliver det meldt ud på
hjemmesiden.
Præsentation af aktivitetsprogram for 2008.
Spørgsmål om kursusafslutning for temposættere:
Bestyrelsen finder ud, hvem der mangler hvilke kurser, så kursusrækken kan
blive afsluttet.
Logo på træningstøj:
BAM giver tilskud til ét logo hos Sportigan.
Gave og klapsalver til Mette Würtz, der går ud af bestyrelsen.
Gave til Jens Egsgaard.
Klapsalver til Erik Albrechtsen for Nordeas Initiativpris 2008, som han modtog
samme aften for sit engagement i BAM og Bjerringbro Biografforening.

Fremmødte: Ca. 40
Referent, Tina Kragelund
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FORMANDSBERETNING
v/Generalforsamlingen 2008
Bjerringbro Atletik & Motion-tirsdag den 11. marts 2008

Lad mig gå lige til sagen:
Projekt Bjerringbro løber er en succes som hitter med over 300 medlemmer. Vi er PT.317
medlemmer - men har oplevet et vist frafald af medlemmer, som til gengæld er blevet opvejet af
stor ny tilgang, blot siden 1. oktober er der tilmeldt mere end 50 nye medlemmer
Det kan da vist siges at være meget godt.!!
Hvorfor hitter BAM, hvorfor er det en succes? Mit bud er, at det er fordi vi som klub ”løbende”
udvikler os- og fordi vi er i dialog med klubbens medlemmer og derved tilpasser os til den tid vi
lever i..
Vi må som klub ikke blive statiske vi skal hele tiden bevæge os i den retning som vores medlemmer
forventer; det er det unikke ved vores klub - og det gør vi jo egentlig meget godt.
At være på forkant med medlemmernes behov er en væsentlig årsag til at Bjerringbro løber
projektet- som blev ”løbet” i gang for 4 år siden har udviklet BAM til den klub den er i dag.Vi har
som klub et enormt ansvar for at vi fortsat skal bidrage aktivt til at løse de udfordringer som vi i
klubben står over for.
Det er ikke kun overfor klubbens interne anliggender vi har et ansvar –BAM har også et medansvar
som en aktiv medspiller i vores lokalsamfund –BAM vil ikke sidde med hænderne i skødet og se
alle beslutning bliver taget hen over hovedet på os - Det er jo som bekendt.:” Kun døde fisk der
driver med strømmen ” Vi har været synlige og vil blive ved med at være synlige - det er en
nødvendighed at BAM og alle andre klubber finder fælles fodslag sammen - også med
lokalsamfundet - og ikke mindst med politikerne i Viborg kommune .Kun på den måde vil der i
mange år endnu være en klub der stadigvæk hedder BAM.
Succes kommer jo som bekendt ikke af sig selv. Vi er heldigvis i klubben begunstiget af at kunne
trække på flere håndfulde ressourcer – Her tænker jeg ikke mindst på de mange dygtige og
hjælpsomme temposættere og trænere, der tilsammen er medvirkende til at der året igennem hver
onsdag til fællestræningen er mellem 100 og 150 løbere - se det er succes.!!
Vi har også en aktiv hjemmeside med over 800 besøg om ugen, som sikrer medlemmer ajourført
information om træningen, løbsarrangementer, rejser og ture mv. Stor tak til de mange der
efterhånden er involveret her!
VI har en dygtig rejseafdeling der super flot får arrangeret total udsolgte ture til ind- og udland. Klubben råder over så mange ressourcer at det er en utrolig glæde at være bestyrelsesmedlem i
BAM – Der skal hermed lyde en stor tak til alle der på den ene eller anden måde har bidraget med
hjælp for og til klubben.
Der er bl.a ydet en stor hjælp i forbindelse med de mange forskellige arrangementer, der har været
afholdt i klubben, alene i forbindelse med løbsarrangementerne har der været mere end 1000
deltagere, hvilket også er klar indikator for BAMs succes
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Udover de mange frivilliges hjælp til klubben skal vi også huske at takke vores mange gode
sponsorer, for uden dem var det aldrig lykkedes at skabe både gode arrangementer, rejser og andet –
men også give mulighed for både at holde lave kontingenter og samtidig sikre rammer for fremtiden
i form af træner-uddannelse, aktivitetsudvikling, investering i forskelligt udstyr osv.

Et nyt klubhus skal vi også til at vænne os til – det er her vi fremover skal mødes før – under og
efter løb - klubben håber på med dette flotte klubhus at vi vil få rigtig mange gode timer i hinandens
selskab. Vi har i samarbejde med Bjerringbro Idrætspark nået til enighed i at leje lokalerne i ca 300
timer om året - dette er jo ikke helt gratis –men i runde tal udgør det i nærheden af 50 kr. pr.
medlem om året og den pris er bestyrelsen alt andet lige tilfredse med selvom det vil medføre en
stigning på kontingentet .- men det kommer vi tilbage til!!
I takt med at klubben stadigvæk vokser støt og roligt har bestyrelsen taget initiativ til at uddelegerer
nogle flere arbejdsopgaver udover dem, der allerede er på plads. såsom løb, rejser, andre
arrangementer - ikke at forglemme fester.
Dette gør vi for at sikre os at alle medlemmer får en god oplevelse af at være medlem af klubben og
for at give mulighed for involvering derfor vil der blive forsøgt oprettet nogle ”selvstyrende
grupper” der varetager de medlemmer der løber på netop det niveau de pt. træner på hvad enten det
er i den røde, den blå eller den grønne gruppe – På den måde er vi også i bestyrelsen altid up to date
med om alt foregår til alles tilfredshed.
Her til oktober er det så 25 år siden at jeg satte mig til et bestyrelsesmøde i denne klub for første
gang og som jeg indledningsvis proklamerede så må klubben ikke blive statisk - Det samme må jeg
nok se i øjnene om min egen situation(ikke fordi jeg føler mig statisk) – jeg tro det er allerbedst for
klubben at der må ske en naturlig udskiftning - dermed ikke sagt at mine ben er blevet ”tunge”!
Klubben har om nogen givet mig så mange oplevelser som jeg nødigt ville ha været foruden det har
bare været stort - og det bliver ved med at være stort!! - Bestyrelsen og klubbens medlemmer har nu
et år til at finde en afløser - jeg er sikker på det vil lykkedes – så vi i mange år i fremtiden vil være
en god klub at være medlem af.
Når et ord har forladt læberne, kan den hurtigste hest ikke indhente det.
Kinesisk ordsprog

Palle Winther, formand
Bjerringbro Atletik & motion
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