Referat af bestyrelsesmøde BAM 7 januar 2019
Deltagere:

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

Afbud:

Tove Sørensen

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

•
•
•
•

Drøftelse af Generalforsamlingen der afholdes 20/3 19 – På valg er Jan
Møller, Palle Valbjørn, Anette Christensen og Uffe Salomonsen. Anette og
Palle ønsker at udtræde af bestyrelsen. Tove Sørensen der p.t er suppleant,
indtræder i bestyrelsen.
Jan kontakter forslags stiller omkring børne træning.
Vedr. den planlagte kulturuge i Bjerringbro bidrager vi med Gudenåløbet, da
dette ligger lige midt i kulturugen – der er planlagt et møde i januar.
I det nye år er der tilbud fra Erik A. om træning fra kl. 19,30 der skal tilgodese
børnefamilier, og andre der ønsker sen træning.
Henning Eriksen indtræder i Løbsudvalget – der sendes samtykkeerklæring
osv. til ham.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Vi har fået flere nye medlemmer, hvilket vi er rigtig glade for.

3: Sponsor
•
•

Find lavede en gennemgang af alle sponsorkontrakter – stor ros til ham for
hans store arbejdsindsats.
Der er planer om sponser løb for Boi & Lihn, Jyske Bank og et fælles
arrangement med øvrige idrætsklubber og Super Brugsen.

4: Web/presse
•
•

Der er ryddet op på hjemmesiden, og der er lavet en løsning så
mødereferaterne kan læses.

5: Materiel
6: Træner
•
•

•

Erik tilbyder ”efter Ulvetimen løb” kl. 19,30 – der er opstart 16/1. Det
promoveres sammen med formiddagstræningen, både på hjemmesiden,
artikel i avisen og FB. Jan og Uffe sørger for dette
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, vi
prøver at rykke ind under halvtaget til start, hvis der er ledigt.

7: BAM løb
•
•
•
•

Skyggeløb 2/2 19
Motionsdag 23/3 19
Gudenåløbet 2019 bliver 1 juni i samarbejde med Grundfos OL – tilmelding
åbnes 1 februar.
Copenhagen hel Marathon – 40. års jubilæum 19 maj 2019

8: Social udvalget
•
•

Vi forsøger med klubtur efter samme opskrift som sidste år.
Forslag til det nye år er gus aften, foredrag med Jens Emil, hjemme klubtur

9: Klub ture
•
•
•
•
•
•
Evt.:

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

Næste bestyrelsesmøder er:

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

