Referat af bestyrelsesmøde BAM 3 december 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
•
•

•

•
•
•

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 har haft
kontakt med Rene fra DGI omkring praksis. Der er ikke nogen klubber der
tilbyder træning for børn under 12 år. BAM’s vedtægter siger at børn fra 12 år
kan træne på eksisterende hold, på lige vilkår som voksne.
Udvalgene blev gennemgået. Der er pt. 10 temposættere, men der er brug for
flere – på 6,30 og 5,30 er der kun 1.
Rejser til klubturer udvalget:
Dan
Suppeløbs udvalget:
Palle Winther
Socialudvalget:
Tove – Anette - Birgitte
Materiel/depot udvalget: Nedlægges og flyttes til løbsudvalget.
Løbsudvalget:
Palle-Jan -Dan – Lars P
Trænerudvalget:
Nedlagt
Temposætter udvalget:
Anette er tovholder
Hjemmeside :
Uffe
Sponsor udvalget:
Find
Regnskab og revision
Werner revisor Kurt/Steffen
Anette meddelte at hun udtræder af bestyrelsen ved næste valg. Der skal
derfor findes et bestyrelsesmedlem og en suppleant
Vedr. den planlagte kulturuge i Bjerringbro bidrager vi med Gudenåløbet, da
dette ligger lige midt i kulturugen.
I det nye år er der tilbud fra Erik A. om træning fra kl. 20,00 der skal tilgodese
børnefamilier, og andre der ønsker sen træning.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Gennemgang af udgifter til Egeskovløbet.
Vi er nu 212 medlemmer og de fordeler sig aldersmæssigt som flg.
Mand
Kvinde
13-18 år

1

0

19-24 år

1

25-39 år

7

3

40-59 år

70

68

60-69 år

30

18

+70 år

5

3

Total

114

92

Potentielle nye løbere skal gerne fremover være i den yngre ende.
3: Sponsor
•

Find er allerede nu i gang med fornyelse af sponsorkontrakterne.

4: Web/presse
•
•

Der arbejdes på at finde en løsning på at kunne åbne referaterne fra
bestyrelsesmøderne.
Løb/arrangementer der ligger længere ud i fremtiden, findes under Bam
aktiviteter

5: Materiel
6: Træner
•
•
•

•

På temposættermødet midt i november blev mandagstræningen evalueret,
og alle var enige i at den nye strammere struktur har givet den forventede
virkning.
Forslag til trænergruppen om fælles træning med efterfølgende
besøg/rundvisning i de ny moderniserede faciliteter skydeklubben har fået.
Bam overholder gældende færdselsregler når vi færdes i trafikken. Vi har
refleksveste eller jakker med refleks på, og alle hjælper hinanden med at
huske på egen/fælles sikkerhed. Det er ikke temposætteren der skal være
politibetjent.
Der skal tages hensyn til øvrige gæster i hallen når vi samles inden løb.

7: BAM løb
•
•
•
•
•
•

Suppeløb afholdtes 17/11 – et rigtigt hyggeligt arrangement med løb i alle
distancer, suppe og saunagus. Tak til Palle W og co. for et godt arrangement.
Nytårs løb 1/1 19
Skyggeløb 2/2 19
Motionsdag 23/3 19
Gudenåløbet 2019 bliver 1 juni i samarbejde med Grundfos OL – der afholdes
møde i udvalget mandag den 10 december.
Copenhagen hel Marathon – 40 års jubilæum 19 maj 2019

8: Social udvalget
•
•
•

22/12 afholdes den sædvanlige juleafslutning med dans på torvet, og
julemiddag i hallen. Der kommer tilmelding på hjemmesiden med en
egenbetaling på kr. 50,00 – Trine Jensen tager billeder.
Der trækkes lod om 2 billetter til sport 2018 Gala show
Forslag til det nye år er gus aften, foredrag med Jens Emil, hjemme klubtur

9: Klub ture
•
•
•
•
•
•

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.
Berlin Marathon
Copenhagen Marathon
Hamborg 2020 Dan - tovholder
Århus Bestseller 16 juni – Find er tovholder
Der kommer en dato for intern klubtur senere, men det bliver slut august

Evt.:

Næste bestyrelsesmøder er:

Mandag d. 7 januar
Mandag d. 4 februar
Mandag d. 1 april
Mandag d. 6 maj
Mandag d. 3 juni
Mandag d. 1 juli

