Referat af generalforsamling i Bjerringbro Atletik & Motion
5. marts 2009, kl. 19 i Bjerringbro Idrætspark
Dagsorden som anført i vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Jens Egsgaard blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen er lovlig varslet.
28 personer deltog i generalforsamlingen.
Referent: Susanne Pihl Mortensen
2. Bestyrelsens beretning ved Formand Palle Winther.
Det går jo godt i BAM – heldigvis! - Klubbens koncept: Bjerringbro Løber er
utrolig godt gennemtænkt og det udvikles hele tiden i takt med at der kommer
nye metoder frem – kun til stor gavn for løbesporten i BAM. Bjerringbro
Løber tager nemlig udgangspunkt i den enkelte løber og tilbyder en vifte af
forskellige trænings-muligheder. Og jeg har en hel klar fornemmelse af, at det
fungerer rigtig godt. - Men samtidig opfordrer jeg alle til - sådan som vi i BAM
altid har praktiseret - at lytte til de mange medlemmers gode råd og efterleve
disse i det omfang ressourcerne er til det.
Medlemstallet er stadig stigende der er pt. omkring de 325 medlemmer. Også
overraskende var det, at der til opstarten af WALK & RUN i oktober var der
igen over 30 nye deltagere, der mødte op. – Og til den ugentlige fællestræning
om onsdagen er der over 100 de fleste aftener året i gennem. Det er en
temmelig rar fornemmelse, som bekræfter at Bjerringbro Løber er et godt
koncept.
Hvis vi i BAM også i fremtiden skal ha’ succes så skal vi huske på at fokusere
på:




At medlemmerne får deres forventninger til at være medlem af BAM
indfriet.
At BAM til stadighed udvikler sig i takt med tidens ånd.
Og ikke mindst, at BAM’s medlemmer bakker op om klubbens
arrangementer og om nødvendigt gi’r en hjælpende hånd.

Hvis der ikke var hjælp fra alle jer, der på en eller anden måde bidrager med
noget godt for klubben ville BAM ikke kunne eksistere, så derfor en rigtig stor
tak til alle temposættere, som gennem året har sikret at Bjerringbro Løberkonceptet har udviklet sig så godt som det har!. – Det vil jeg gerne
opfordre alle til at tænke lidt over!
I en reklame så jeg for nylig et citat, der gik på følgende:
”Hvis jeg gør noget - og hvis I gør noget – og alle de andre gør nogetså bliver der jo gjort noget !! - Så gør noget godt for jer selv og dem I
holder af og hvis der er tid - så gør noget for klubben.”
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2008 har som alle forrige år været utroligt hektisk for BAM’s medlemmer.
Mange har deltaget i klubbens forskellige tur-arrangementer rundt omkring:
Lillebælt-København-Viborg-Farsø-Berlin mv. - Af lokale løb har der
efterhånden traditionen tro været Sportigan/Lions-løbet, Gudenåløbet med
kæmpestor deltager-rekord - husker I over 1,300 deltagere i alt? - Og så også
Egeskov-løbet og Suppen i efteråret.
Der har også været forskellige mere sociale klubaktiviteter, 3 foredrags-aftener
med DAF, sommergrill-fest i Thorsø, førstehjælpskursus, ”HC og gløgg” og
Nytårsappel med videre. – Tak også til de mange medlemmer, der har brugt
mange timer på at arrangere ture, løb og de mere hyggelige bidrag!
Det er vigtigt for BAM, at der stadigvæk er et vist aktivitets-niveau i klubben,
specielt er vores egne løb vigtige for vores penge-kasse, både i forhold til
nettoindtægten og til sponsor-bidragene. Men der er også fra Bestyrelsens side
blevet taget nogle ret så vigtige beslutninger på et lørdags-møde tilbage i
januar måned, nemlig
 at aktiviteterne hen over året skal forenkles, forbedres eller eventuelt
droppes
 at aktiviteterne ikke alene skal gennemføres af Bestyrelsen.
 at BAMs medlemmer vil blive endnu mere involveret gennem deltagelse i
forskellige udvalg
 og såfremt der ikke kan samles et tilstrækkeligt udvalg for aktiviteten, så
må vi droppe aktiviteten!
Derfor vil jeg som tidligere omtalt opfordre jer alle som BAM medlemmer til at
gøre bare noget for klubben - så det ikke kun er Tordenskjolds soldater
hver gang! – Men det vil naturligt være den nye bestyrelse som kommer
tilbage på dette område!
I 2008 har BAM også deltaget i den offentlige og daglige debat i Viborg
kommune og særdeles for Bjerringbro by. Det har heldigvis resulteret i, at der
er bevilget en pæn sum penge til Bjerringbro-modellen, hvor vi jo også i BAM
markerede os med forskellige tiltag gennem 2008, der skulle forbedre
stisystemer og broer ved og over Gudenåen. - BAM vil fortsat kunne følge
udviklingen via repræsentation i den allerede oprettede ”Bro-gruppe”.
BAM er også repræsenteret i Gudenå Event – Arrangementerne har været godt
besøgt og har skæppet fornuftigt til klubkassen. ”Holdet” bag Gudenå Event
fortsætter her i 2009 med såvel nye som gamle tiltag.
I foråret 2008 kunne det nye klubhus tages i brug. Sammen med blandt andet
BIF fodbold lejer BAM sig ind dernede. Der har været lidt begyndervanskeligheder for BAM med at falde til rette i det nye hus og de forskellige
faciliteter. Der gøres stadigvæk forsøg på at blive integreret der. - Der skal i
hvert fald fra BAM’S side lyde en stor tak til Bjerringbro Idrætspark’s personale
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for et godt og konstruktivt samarbejde. Det er i dag en meget stor fornøjelse
at komme i Idrætsparken, og det er det sådan set hele året. Og fra BAM’s
vedkommende vil klubben gøre alt til at samarbejdet kan fortsætte som hidtil.
Til slut vil jeg rette en STOR STOR tak til alle i klubben for jeres måde at være
på! – En stor tak til alle, der har bidraget på en eller anden måde i klubbens
arbejde – også en stor tak til alle klubbens mange sponsorer, som i høj grad
har givet klubben mulighed for de mange gennemførte aktiviteter, og også en
stor tak for et godt samarbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsens beretning godkendt
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Werner Lynglund fremlagde regnskabet for 2008, som var
revideret og godkendt af Søren Bjerring Hansen.
Overskuddet for 2008 blev i alt kr. 29.646,31
Egenkapitalen pr. 31.12.2008 er på 124.253,53 kroner. Heraf udgør
hensættelser på Brokontoen kr. 15.513,59.
Regnskabet for 2008 blev godkendt af Generalforsamlingen.
4. Fremlæggelse af budget (inkl. fastsættelse af medlems-kontingent)
Jørn Kjærgård orienterede på vegne af bestyrelsen om budget 2009,
hvor der var opstillet 2 forslag:
1) Der vil med et uændret kontingent på kr. 250,00 være et
budgetteret overskud i 2009 på kr. 25.800,00
2) Der vil med en kontingents-forhøjelse til kr. 300,00 være et
budgetteret overskud i 2009 på kr. 30.800,00.
Bestyrelsen indstillede forslag 2 til kontingent-forhøjelsen, dette blev
godkendt af generalforsamlingen.
Som en del af kontingentforhøjelsen til kr. 300,00 mod i dag kr. vil
deltagelse i Egeskovløbet være inkluderet. En af grundene hertil er at
vi gerne vil have endnu flere BAM-medlemmer til at deltage i løbet.
5. Indkomne forslag, herunder eventuelle forslag fra bestyrelsen.
Der var ingen indkomne forslag.
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6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg:
- Palle Winther (ønsker ikke genvalg)
- Freddy Binder (ønsker ikke genvalg)
- Erik Albrechtsen (genvalgt)
- Dan Vestergaard (genvalgt)
Valgt blev:
- Erik Albrechtsen
- Dan Vestergaard
- Helle Bach
- Jan Møller Nielsen
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
- Lene Jensen, 1. suppleant
- Mogens Johansen, 2. suppleant
Vi ønsker i øvrigt at suppleanter i videst muligt omfang deltager i
bestyrelsesmøderne, hvilket de to kandidater er informeret om.
Første møde i den nye bestyrelse bliver onsdag d. 25 marts 2009
8. Valg af revisor.
Søren Bjerring Hansen blev valgt.
9. Valg af revisorsuppleant.
Kurt Pedersen blev valgt.
10. Eventuelt.
Jørn takkede Jens Egsgaard for at styre forsamlingen.
Freddy Binder og Palle Winther blev ligeledes takket for deres store indsats i
bestyrelsen, Freddy gennem de seneste 2 år og Palle gennem 25 år!
Palle blev hyldet og ved stående akklamation fra alle udnævnt til
ÆRESMEDLEM af BAM med retning til frit medlemskab, fri deltagelse i alle
BAMs egne løb og arrangementer, fri deltagelse i alle BAMs trænings-sessioner
samt fri brug af alle BAMs træningsruter i Bjerringbro og omegn. Dog kun
gældende til 25 nov. 2035 (Palle’s 80 års fødselsdag), herefter krav om
beståelse af årlige optagelses-prøver.
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Forbedringsforslag og kommentarer fra deltagerne:


Jens Søndergaard forslog at starte træning op til et maraton-løb i
samarbejde med Bjerringbro Avis (ligesom eks. Silkeborg), hvor
deltagerne og deres træningsudvikling kunne blive portrætteret.



Hvorfor bruger vi ikke klubhuset? Bestyrelsen er allerede i dialog med
Kjeld Schytt, Bjerringbro Idrætspark.



Har vi for mange klub-aktiviteter? bygger på de manglende deltagelse og
aflysninger af udenlands-ture, fester, osv-



Skal den hidtidige efterårsfest - som blev aflyst i 2008 - holdes på et
anderledes grundlag?



Det sociale skal styrkes. Evt. testløb med efterfølgende hygge,
lørdagsløb, etc.



Profilere andre løb, synliggøre løb på hjemmesidens forside, eller nævne
det ”fra stenen” onsdag aften. Måske vi så får flere til vore egne løb.



Sende mere info pr. mail.



Der bør nok højest være 1 udenlandsk-løb pr. år



Skal Berlin være det årlige store løb?

Susanne Pihl Mortensen (Referent)
2009.03.10
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