Referat af generalforsamlingen BAM – 30. marts.2016
43 Bam løbere mødets onsdag til årets generalforsamling. Inden det officielle møde blev der
budt på Dansk bøf med kartofler og salat.

Efter maden bød formand Dan velkommen.

Pkt.1.:

Valg af dirigent.
Jan Møller blev valgt som dirigent, og han formåede at guide mødet igennem med
god ro og orden.
Jan kunne konstatere at generalforsamlingen, iflg. vedtægterne var indkaldt ca. 2
dage for tidligt. Forsamlingen blev dog enig om, at godkende indkaldelsen.

Pkt.2.:

Bestyrelsens beretning.
Dan fremlagde bestyrelsens beretning – den vedhæftes referatet.

Pkt.3..

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Vedlægges referat.
Werner gennemgik regnskabet, der blev godkendt af forsamlingen

Pkt.4.:

Fremlæggelse af budget for det påbegyndte regnskabsår, herunder fastsættelse af
medlems kontingent. Vedlægges referat
Werner lavede en gennemgang af budgettet, det blev vedtaget at kontingentet er
uændret 300,00 kr. inkl. fri tilmeldingsgebyr til Egeskovløbet 2013

Pkt.5.:

Indkomne forslag, herunder eventuelle forslag fra bestyrelsen.
Der er ingen indkomne forslag, heller ikke fra bestyrelsen

Pkt.6.:

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Tonni Birk (genvalgt)
Werner Lynglund (genvalgt)
Birgitte Heegaard (genvalgt)

Pkt.7.:

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Jens Søndergård (genvalgt)
Find Larsen (genvalgt)

Pkt.8..

Valg af revisor:
Kurt Pedersen

Pkt.9.:

Valg af revisor suppleant:
Steffen Laursen

Pkt.10.:

Eventuelt
Den nyoprettede Gå Klub i Bjerringbro, der ønsker at være del af BAM, vil gerne
have plads i bestyrelsen ved næste generalforsamling. Bestyrelsen drøfter om
vedtægterne skal laves sådan at der kan blive plads til 1-2 medlemmer fra Gå
Klubben

Bestyrelsen konstituerede sig således: Dan Vestergaard – formand
Morten Egelund Hartvig – næstformand
Birgitte Heegaard – sekretær
Anette Christensen
Palle Valbjørn
Tonni Birk
Find Larsen – 1 suppleant
Jens Søndergaard – 2 suppleant

Jan møller afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen gennemgik Morten medlemsundersøgelsen. Der kom mange gode
kommentarer og input til både træner udvalget, løbs udvalget og bestyrelsen. Det vurderes at
medlemsundersøgelsen giver en indikation på om vi er på vej i den rigtige retning, og hvad der
evt. kan gøres anderledes.
Tak til Morten for en fyldestgørende gennemgang.
Formand Dan takkede for god opbakning til generalforsamlingen.

