Referat af bestyrelsesmøde BAM 5 november 2018
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Werner Lynglund
Birgitte Hegaard
Find Larsen
Palle Valbjørn
Anette Christensen
Uffe Salomonsen
Tove Sørensen

Afbud:
Pkt.1.: Nyt fra udvalg.
1: Formanden
•

•
•
•

Ros fra formanden - Optimismen spreder sig i klubben. Der kommer flere og
flere til træning.
Vi får nye medlemmer, og der er et homogent w&r hold med potentielle
medlemmer. Vi har haft mange arrangementer med stor tilslutning, eks.
Klubturen og fællestræningen. Har i weekenden lige afholdt Egeskovløb med
flere deltagere end sidste år.
Der er kommet mere struktur på man/ons med skilte, hold og fastlagte ruter
Vi har fået forslag fra medlemmer omkring træning for børn – Jan kontakter
DGI for at høre om det praktiseres i andre klubber.
App fra Min forening der blev demonstreret ved sidste møde, takker vi nej til.
Vi synes ideen er spændende og et godt initiativ, men synes ikke den er noget
for os.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•
•

Vi har medlemstilgang, og det glæder os meget.
Har modtaget en invitation fra by
forum vedr. møde d. 13 nov. omkring
en planlagt byfest/uge hvor vores bidrag evt. kan være Gudenåløbet. Werner
deltager i mødet.

3: Sponsor
•

Sportigan tilbuddet på hjemmesiden skal opdateres, og koden skal sendes ud
igen i et nyhedsbrev. Der undersøges om vi kan få rabat på ” blink” lygter til
armen. Anette afhenter katalog og taler med Sportigan om evt. at lægge
andre tilbud på hjemmesiden. Tove – Anette og Birgitte finder ud af hvad der
skal lægges op.

4: Web/presse
•
•

Der er et godt flow på hjemmesiden.
Gamle referater af bestyrelsesmøder gemmes i 5 år grundet GDPR

5: Materiel
•
6: Træner
•

•
•

Trænergruppen havde arrangeret fællestræning d. 10/10 – der var stor
tilslutning, og ideen med at tælle broer var rigtig sjov. Der blev gået op i det,
og til den efterfølgende fælles spisning blev det offentlig gjort hvem der
havde løbet over flest broer. Måske skal Bjerringbro kaldes ”lille Venedig”
fremover. Tak for en god aften til Mette og Villy.
Til evalueringsmødet omkring de nye tempogrupper, var alle enige om at de
fungerer rigtig godt, og det giver fleksibilitet og struktur på træningen.
Forslag til trænergruppen om fælles træning med efterfølgende
besøg/rundvisning i de ny moderniserede faciliteter skydeklubben har fået.

7: BAM løb
•
•
•
•
•

Suppeløb afholdes 17/11 – W&R inviteres – arrangementet er gratis.
Nytårs løb 1/1 19
Skyggeløb 2/2 19
Motionsdag 23/3 19
Gudenåløbet 2019 bliver 1 juni i samarbejde med Grundfos OL

8: Social udvalget
•
•

•

31/10 afholdes foredrag med Simon Grimstrup. Vi var omkring 35 deltagere,
der blev underholdt med Simons anderledes ekstrem løb. Dejlig aften.
12/12 afholdes den sædvanlige juleafslutning med dans på torvet, og
julemiddag i hallen. Der kommer tilmelding på hjemmesiden med en
egenbetaling på kr. 50,00
Forslag til det nye år er gus aften, foredrag med Jens Emil, hjemme klubtur

9: Klub ture
•
•

Evt.:

Der er røster omkring deltagelse i Hamborg 1/2 maraton – bestyrelsen bakker
op hvis der melder sig en tovholder.
Forslag om fælles udenlands tur hvor der både er maraton og stafet. Palle
laver et oplæg til generalforsamlingen. Man skal melde til hurtigt til de løb, da
stafetten er udsolgt rigtig hurtigt.

Læg hovedet i blød om hvordan vi kan spare BAM løbere som hjælpere til vores egne
løb. Alle vil jo gerne deltage i selve løbet. Forslag om 2 i 1 billet til
Gudenåløb/Egeskovløb for at hæve deltager antallet til Egeskovløbet.

Næste bestyrelsesmøder er:

Mandag d. 3 december

