Referat af generalforsamlingen BAM – 20. marts.2019
Generalforsamlingen blev som vanlig indledt med fælles spisning. Menuen var Kylling
m/bearnaise, kartofler og salat. Der var 45 Bam løbere der deltog i mødet.
Efter maden bød formand Jan velkommen.
Pkt.1.:

Valg af dirigent.
Dan Vestergaard blev valgt som dirigent.
Dan kunne konstatere at generalforsamlingen, iflg. vedtægterne var indkaldt
rettidigt.

Pkt.2.:

Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden – den vedhæftes referatet.
Jan sagde tak til Anette og Palle for deres store arbejde i bestyrelsen. Vi er ikke i
tvivl om at de to stadig vil være et aktiv for klubben fremover. Jan overrakte et par
gode flasker vin til hver af dem.
Vores TROFASTE kasserer Werner, kan i år fejre sit 30. års jubilæum som kassere i
BAM. Werner har gennem alle årene haft totalt styr på finanserne, og vi er ikke i
tvivl om, at hver en lille post er stemt af. Tusind tak for din indsats Werner. Jan
kunne med glæde overrække Werner et ”æresmedlems” bevis, der udløser gratis
kontingent fremover, samt en buket og et gavekort på en middag hos Den Gyldne
Okse.

Pkt.3..

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

Pkt.4.:

Fremlæggelse af budget for det påbegyndte regnskabsår, herunder fastsættelse af
medlems kontingent. Vedhæftes referat
Werner lavede en gennemgang af budgettet, det blev vedtaget at kontingentet er
uændret 300,00 kr. inkl. fri tilmeldingsgebyr til Egeskovløbet 2017

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.
Tove Sørensen (genvalgt)
Jan Møller Nielsen (genvalgt)
Uffe Salomonsen (genvalgt)
Poul Erik Sørensen

Pkt.7.:

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
1. suppleant blev Helle Bach
2. suppleant blev Kim Hesselbjerg

Pkt.8..

Valg af revisor:
Kurt Pedersen

Pkt.9.:

Valg af revisor suppleant:
Steffen Laursen

Pkt.10.:

Eventuelt
Der er forslag om etablering af værdi skabe (nøgle skabe) i forbindelse med hallens
foyer. Begrundelsen er at man ikke har nogen steder at stille sine ejendele under
træning, hvis man er på cykel/gåben. Palle Winther tager forslaget med til
forretningsudvalget.
Vi opretter et løbehold for børn/unge over 12 år på forsøgsbasis fra 1 april og frem
til sommerferien. Der bliver tilbudt træning en gang om ugen, og tovholdere på
projektet er Heidi Bjerring og Mie Stromarch
I forbindelse med åbning af det nye sundhedshus i Bjerringbro, kontaktes
Sundhedssatellitten omkring samarbejde, også i forhold til tilbuddet om
børnetræning. Vi ser også en mulighed i at kontakte skolerne vedr. deres
motionsdag.
Det blev nævnt, at det Yoga hold der har været for BAM medlemmer, evt. kan køre
videre efter sommerferien, dog med mulighed for at det bliver mandag efter løb.
Holdet er ikke et BAM arrangement, men for klubmedlemmer. Økonomisk hviler
det i sig selv.
Dan afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Jan Møller Nielsen – formand
Find Larsen – næstformand
Werner Lynglund - kassere
Birgitte Hegaard – sekretær
Tove Sørensen
Uffe Salomonsen – Webmaster
Poul Erik Sørensen
Helle Bach – 1. suppleant
Kim Hesselbjerg – 2. suppleant

Tak for en dejlig aften, og god opbakning til bestyrelsen og ikke mindst til BAM.

