Bestyrelsesmøde mandag 4. februar 2019 kl. 19,00
Referat
Pkt.1.:

Nyt fra udvalg:

1.:

Formanden

Opfølgning på børnetræning og nye best. medlemmer afventer
Forespørgsel til BAM vedr. deltagelse i Handelsmesse 3. marts kl. 10 – 15 Bjerringbro
Idræts- & Kulturcenter. Enighed om at BAM bør have en stand med ”HVAD TILBYDER
BAM”. Anette og Birgitte er tovholdere og tager dialogen med Charlotte.
Uffe bedes kigge på BAM folderen – der skal laves optryk til omdeling. Jan bestiller
nye beach-flag.
2.:

Regnskab

Bestyrelsen skal være registreret i Jykse Bank (gr. hvidvask).
Der er et årligt gebyr på ca.2500,- for at benytte Jyske Bank – inkluderer Netbank
forsikring mod hackere. Werner opsiger vores egen forsikring.
Alle samtykke erklæringer er på plads.
Der vil være et underskud på små 15.000,- på 2018 regnskabet. Det kan forsvares –
der er brugt mere på medlemspleje og der er en medlemsnedgang.
3.:

Sponsor

De fleste aftaler er på plads for 2019
Sponsorarrangementer:
Jyske Bank den 22. maj
Toyota den 31. august
Brugsen afventer dato
4.:

Web

Forslag til retningslinjer for Facebook omdelt, det drøftes på næste best.møde

5.:

Materiel

Der bestilles nye beach-flag
6.:

Træner

Der har været afholdt temposættermøde den 21. januar.
Info fra ”Stenen” flyttes til halvmuren.
Morten og Karin deltager i Basiskursus i DGI regi
Der afholdes klubaften den 18. februar – der kommer opslag på hjemmesiden.
Jan taler med Uffe vedr. pressemeddelelse om de nye tiltag i klubregi.
7.:

BAM løb

Veloverstået Skyggebørnsløb – gav god omtale i aviserne
Tilmelding til Gudenåløbet er åbnet. Det første opstartsmøde er afholdt.
8.:

Social udvalget

Følgende skabelon følges fra BAM’side, når et medlem afholder jubilæumsløb i BAM
regi.
BAM giver jubilumskagen.
Medlemmet er selv ansvarlig for løb, evt. forplejning og evt. betaling.
BAM opretholder den normale kl. 9 lørdagstræning.
9.:

Klub ture

Der er kommet henvendelse vedr. Helsingborg hel- og halvmarathon afholdes den 31.
August. Man kan tilmelde sig på www.hgbm.se der er en voucher på 100,- kr for
Bjerringbroløbere. Info lægges på løbskalenderen - Uffe
Pkt.2.:
Bestyrelsesmøder fremover:

Mandag d. 4 marts 2019
Mandag d. 1 april 2019
Mandag d. 6 maj 2019
Mandag d. 3 juni 2019
Mandag d. 1 juli 2019

