Referat af generalforsamling i Bjerringbro Atletik & Motion
10. marts 2011, kl. 19 i Bjerringbro Idrætspark
Dagsordenen er som anført i vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent:
Jørn Kjærgaard blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
50 personer deltog i generalforsamlingen.
Referent: Susanne Pihl Mortensen
2. Bestyrelsens beretning for 2010 ved formand Erik Albrechtsen:

Det går stadig godt i løbeklubben………
Generalforsamling marts 2010
Meget usædvanligt for BAM gik bølgerne lidt højt på generalforsamlingen 2010.
Tre navngivne enkeltpersoner, Erik, Dan og Jens, blev kritiseret af Mette for deres
adfærd i den daglige ledelse af træningen. Den tidligere formand blev rost for sine
vittigheder på træningsturene i modsætning til den nuværende formand, som tillod sig
at påtale, at løberne løb for stærkt under træningen.
Desuden hævdede Mette, at der var kommet så mange farver og systemer ind over
træningen, så det ikke var til at finde ud af.
Noget af det var acceptable indvendinger til træningen, men kritikken blev alligevel
modsagt med henvisning til, at det ikke var et anliggende for generalforsamlingen,
men for de medlems - og træningsmøder, hvor klubbens træning bliver beskrevet og
diskuteret, og at bestyrelsen bakker op om, at trænerne tager ansvar ude på ruterne.
Kritikken var præget af forvirring omkring rolle-fordelingen i klubben: både formanden
og næstformanden er OGSÅ trænere, og i de roller tager de ansvar for træningen. Det
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er altså ikke formandsrollen, der bemyndiger Erik til at blande sig i, hvordan løberne
løber, men hans trænerrolle, der giver ham et ansvar for at coache.
Kritikken gav en usædvanlig dårlig stemning på generalforsamlingen, ikke fordi
bestyrelsen ikke tåler kritik, men fordi det var malplaceret på en generalforsamling at
kritisere arbejde, der ikke sorterer under bestyrelsen men under trænerne. Mette blev
også modsagt med, at det trods alt er frivillig, ulønnet indsats for at organisere et godt
tilbud til mange mennesker.
Læringen af kritikken kunne være, at personsammenfaldet, altså det faktum at
enkeltpersoner har påtaget sig flere roller i det frivillige arbejde, nødvendiggør, at
klubben beskriver tydeligt og synligt, hvordan vi er organiseret.
Generalforsamlingen udtrykte herefter sin opbakning til bestyrelsen og bestyrelsens
beretning blev vedtaget med stort flertal.
Efter 6 års ihærdig bestyrelsesarbejde trådte Jørn Kjærgård ud. Jørn har blandt andet
bygget hjemmesiden op og været ankermand i mange løbs-arrangementer.
Ind trådte i bestyrelsen Mogens Johansen og desuden blev Jens Søndergaard valgt
som suppleant.
Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig siden med undertegnede som formand.
Medlemsundersøgelsen
Længe før generalforsamlingen havde bestyrelsen besluttet at igangsætte en
meningsmåling blandt medlemmerne.
Selve målingen fandt sted i foråret, maj måned 2010. Vi sendte spørgeformen ud til
godt 300 medlemmer og fik 184 besvarelser, ca. 60 %.
Jørn Kjærgård og Steen L. Jensen var driverne på undersøgelsen og Jan Møller og Jørn
lavede i flere omgange rapporter på baggrund af undersøgelsen. Den typiske BAM
løber er mellem 40 og 59 år, har løbet i 3-5 år og løber 10-30 km om ugen med en
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kilometer tid på mellem 5.30 og 7,00 minutter. Det sociale samvær vægter højt og
målet er at kunne løbe en halv maraton.
Også i 2010 deltog mange af klubbens løbere i løb både i ind og udland:
Tækker stafet, kvindeløb i Silkeborg, Tour de Tangesø, Marathon i Hamborg og
København, Lillebælt og Storebælt, Viborg ½ og City, ja selv 24 timers med et lille,
men stærkt elitehold. Også Berlin trak folk til, i øsende regnevejr, Himmelbjergløbet og
sikkert flere endnu.
Sommerafslutningen med grill-afslutningen i Thorsø Tungelundbadet kørte helt efter
planen og traditionen.
Vores vinter aften aktiviteter begyndte med gennemgangen af medlemsundersøgelsen
2010 den 15. september 2010.
På flere medlemsmøder har bestyrelsen fremvist, hvor vi arbejder, og hvordan vores
kalender for aktiviteter udvikler sig.
Vi har beskrevet principper for aktiviteter i BAM, som nu mere formelt kan ske i regi af
selvstændige aktivitetsgrupper, når blot der findes en klar aftale med bestyrelsen.
Nøgleordene er uddelegering af ansvar, planlægning, forberedelse og udførelse,
opfølgning og evaluering.
I november afholdt vi igen en meget velbesøgt klubaften med Gudenådalens
fysioterapi om skader og forebyggelse.
Vores egne løb
Sportigan-Lions blev en stor succes med et kæmpefelt på flere end 200, mange børn.
Gudenåløbet kørte perfekt med smukt vejr og alt klappede, og de fine rammer på
stadion kaldte megen ros frem fra deltagerne– blot ville vi godt have haft endnu flere.
Egeskov var igen velbesøgt og med godt vejr.
Træning
Mandag kl. 17:30 - kondition – eller 1 time traditionel løb: møder 20-50
Onsdag kl. 18: samling, info derefter temposat hold løb 4:30, 5:00,… til 7:30 møder 80150.
Lørdag kl. 10: distance, 1- 2½ time møder 20-60.
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W&R startede omkring første 1. oktober efter en flot forberedelse af Birthe og Co. Tak
til alle på W&R temposætterholdet, I er en vigtig indslusning af medlemmer til
klubben.
+ mange mindre grupper på andre tider.
Vores hjemmeside er stadig vores vigtigste informationskanal om klubbens
arrangementer og træning. Jens Søndergård har også i 2010 med stor entusiasme og
opfindsomhed drevet hjemmesiden.
Klubbens træningsaktiviteter bæres af de mange frivillige trænere og temposættere. Vi
har et hold på en 7-8 trænere med DGI trænerbevis og desuden sikrer 15-20
temposættere hver uge, at holdene kommer rundt med de aftalte løbetempi og –
distancer.
Vi har også i 2010 sagt tak for deres store indsats med gavekort til Sportigan.
”Bjerringbro løber”- konceptet, som er BAM’s tilpasning af Avis- maraton konceptet, er
stadig rygraden i vores træningsmetode.
En regelmæssig, systematisk træning efter planer med stigende distance, mest i
snakketempo, kombineret med afvekslende former for konditionstræning. Herved
opnår vi år efter år, at medlemmerne kan udføre en løbetræning, der passer til den
enkeltes ambitioner, tid og formåen og i et godt kammeratligt, socialt samvær.
Den nu afdøde træner, Arthur Lydiards bøger og skrifter er ved at blive støvet af. I
hvert fald flere af trænerne vil i 2011 prøve hans klassiske løbetræningssystem af.
Sponsorer
BAM er i færd med at forny sine sponsor-aftaler for årets aktiviteter som traditionelt
tager fart i maj måned.
Sponsorerne er Mammen Ost, Sportigan, Nordea, Danske Bank, Realkredit Danmark og
Bamberg. De støtter os og vi støtter dem.
Vi får en økonomisk støtte, og de får en reklameværdi af deres firmanavns eksponering
samt en goodwill blandt deres kunder for at støtte et godt tiltag til gavn for
sundheden.
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Det er et godt samarbejde. I 2010 har bestyrelsen opdateret vores skriftlige aftaler og
har tydeliggjort og præciseret aftalernes indhold med hensyn til sponsorernes og
klubbens ydelser. Kort sagt: hvad modtager vi og hvad leverer vi til gengæld. Det er en
god forbedring til gavn for begge parter.
Andet
På bro - fronten kan vi nu se frem til, at Kællinghølbroen bliver bygget. Finansieringen
er ved at være på plads, og bygherren Viborg kommune er gået i gang med
projektforberedelsen.
BAM har som bekendt støttet projektet med 32.000 kr., indsamlet ved overskud fra de
løb, som vi arrangerer.
I 2009 fik vi to nye udfordringer vedrørende adgang til vores traditionelle løberuter:
jægerne i skovene og hunden ved EL museet. I 2010 bed hunden Kirsten, og det
afgjorde sagen: hunden forsvandt og Kirsten løber stadig.
November sluttede med suppe-løb og en flot fest, Suppe steg og Is, som Palle og co.
skal have ros for.
Sæsonen lukkede med endnu et flot nisse-løb, hvor vi fejrede W&R holdets første 6
km løb.

Formandens beretning blev godkendt
3. Fremlæggelse af regnskab 2010 til godkendelse:
Werner gennemgik regnskabet og oplyste, regnskabet er revideret/godkendt af vores
revisor Søren Hansen.

Regnskabet blev godkendt
4. Fremlæggelse af budget for 2011, herunder fastsættelse af
medlemskontingent:
Werner fremlagde budgettet for 2011
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Peter Bruun spurgte om bropengene ikke burde figurerer på 2011
budgettet.



Jens Søndergaard forklarede, at bropengene allerede havde figureret på
resultat-regnskabet, og nu var en del af egenkapitalen, hvorfra beløbet
reduceres, når det skal udbetales.



Kim Hesselbjerg spurgte om det ikke var lige i overkanten med at vi
bruger 9.000 på klubhuset.



Det blev oplyst at pengene går både til leje af klubhuset, idrætsparkens
lokaler, og badefaciliteter.

Budget / kontingent 2011 blev godkendt.
Medlemskontingentet blev godkendt uændret kr. 300 i 2011, og inkluderer fri
tilmelding til Egeskovløbet i november 2011.
5. Indkomne forslag, herunder eventuelle forslag fra bestyrelsen:
Der var ikke forslag til behandling under dette punkt.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Helle er på valg, modtager ikke genvalg
Jan er på valg, modtager ikke genvalg
Dan er på valg, modtog genvalg
Erik er på valg, modtog genvalg
Kim Ilsvard blev valgt til bestyrelsen
Lene Jensen blev valgt til bestyrelsen
7. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Jens Søndergaard blev genvalgt som 2. suppleant.
Birgitte Heegaard blev valgt som 1. suppleant.
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8. Valg af revisor:
Søren Hansen modtog genvalg
9. Valg af revisorsuppleant:
Kurt Pedersen modtog genvalg
10. Eventuelt:
Palle Simonsen har stillet 2 forslag:


1. forslag: Når vi har fået sådan nogle flotte bannere. Skulle vi så ikke
også have en god stor solid pavillon.



Lions / Sportigan kunne måske være behjælpelig med et sponsorat til en
Pavillon? Jan svarede, at det har været på tale i bestyrelsen.



2. forslag: Ang. Gudenå-løbet. At T-shirts med reklame for omtalte løb i
sig selv vil trække flere til. Måske en idé at alle BAM'ere der køber
startnummer får en sådan T-shirt.



Palle Simonsen vil gerne selv være med til at arbejde vider med ideerne.



Kunne evt. være gratis, behøver ikke at være en løbe T-shirt, men bare en
reklame T-shirt.



Medalje blev nævnt.



Bo Refer har været til generalforsamling hos Bevar Tange Sø, Bo
opfordrede BAM medlemmer til at melde sig ind i Bevar Tange Sø.
Kontingent koste 25 kr. årligt.



Palle Winther forslog at det kom på hjemmesiden at vi støtter - Bevar
Tange Sø.



Bestyrelsen tager det op til næste møde.



Kan man bruge naturen til andet end at løbe i?



Jørn Kjærgård foreslog at en del af klubbens opsparede penge investeres
i udstyr (træstammer mv.) til udstræknings-, balance-øvelser mv. sådan
som det allerede forefindes på Tangeværkets område med henblik på at
variere træningen til mere end løb. Dette kunne f.eks. opsættes i
Kællingehøl-området, ved Stadion eller andre steder. - Helle Bach anførte,
at der bliver arrangeret en workshop desangående 30. april, hold øje med
hjemmesiden!
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Fællestransport til forskellige løb, hvordan arrangeres det? Brug Forum på
hjemmesiden.



Er det ikke muligt at tilmelde sig ens til de eksterne løb eks. med BAM., og kun
BAM under klub, dette vil gøre livet noget nemmere for Jens Søndergaard når
han skal finde resultater, og øvrige BAMMER, der evt. vil finde tider på venner
som er ude i den store verden til løb.



Kommer der foredrag her i foråret?



24 timers løb kommer det op igen i år? Er der nogle der vil hjælpe Birgit
Bamberg med at arrangere? Forespørgsel på hjemmesiden til et udvalg.



Jørn takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Formandens afsluttende bemærkninger:


Penge til hjemmesiden, 7 år siden den blev etableret, den er ikke helt up to
date.



Træner uddannelse: Der vil blive brugt tid og penge på at uddanne trænere.



Børn under 12: Voksen børn løb (6-12 år.) - Forældrene skal selv drive værket,
med BAM trænere som coach.



Vi mangler grebet om de unge (14-20 år). - Og småbørnsforældrene.



Vi har i klubben social ansvarlighed overfor de inaktive grupper……

Tak til Helle og Jan for jeres indsats i bestyrelsen, også tak til Jørn for indsatsen
som generalforsamlingens dirigent.
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