Referat af bestyrelsesmøde BAM 6 maj 2019
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Tove Sørensen
Birgitte Hegaard
Find Larsen
Poul Erik Sørensen
Uffe Salomonsen
Kim Hesselbjerg
Werner Lynglund
Helle Bach

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

•

Heidi og Mie har startet børnetræning op – der er ca. 15 børn/unge – det ser
ud til det går rigtig godt, og børnene er engagerede.
Opdatering af forberedelser til Gudenåløbet. Udvalget er i fuld gang og har
overblik over løbet. De endelige ruter bliver lavet næste uge, og offentliggjort.
Der bliver børneaktiviteter, i form af ”kunstværk” på soltrappen osv.
Kulturfestival afholdes i et telt på pladsen. Udvalget vender tilbage med hvor
mange hjælpere der mangler.
Klubbens retningslinjer for de Sociale medier er lagt på hjemmesiden og på FB
både på klubbens officielle side, og på Facebook siden. Der er forslag om at
det fremover kun er Jan Møller og Uffe Salomonsen der er administrator på
Bam officielle fb. side.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•
•
•
•
•

Vi rykker for manglende indbetalinger – som altid.
Deltagerne på børn/unge holdet registreres nu.
Mobilepay er ved at blive godkendt – formodes i orden inden Gudenåløbet
Regnskabet for motionsdagen er gjort op, og det gav et pænt overskud.
Werner deltog i Repræsentantskabsmødet i Viborg idrætsråd og der modtog
Mads Glargaard her fra Bjerringbro en pris. Tillykke til Mads.
Sponsorer er godt i gang med at indbetale

3: Sponsor
•
•
•
•
•

Der er tale om en vin aften som Brugsen inviterer til 2/5 – der kommer
nærmere info. AFLYST
Alle sponsorer er på plads – dejligt.
Aftalen med Super brugsen er underskrevet
Jyske Bank arrangement den 22 maj afholdes i Tennisklubbens klubhus, der
løbes efter løbeplanerne. Start/slut i klubhuset.
Chrisser skilte er i gang med oplægget til roll up banner

4: Web/presse
5: Materiel
•
•

Jan – Find - Polle og Uffe har ryddet op på depotet – de fandt det ikke
synderligt rodet, men nu er der helt styr på tingene.
Polle taler med Keld vedr. værdiskabe i hallen, evt. om vi kan bruge skabene i
svømmehallen.

6: Træner
•

På temposætter mødet 3/4 vendes trænings oplæg fra Karin og Morten – der
er lavet referat fra mødet som er sendt til temposætterne. Et af deres
punkter var om de var trænere eller temposættere, og konklusionen er at de
er temposættere, vi kræver ikke træneruddannelse for at være temposætter.
Jan er bindeled mellem temposættere og bestyrelsen. Næste
temposættermøde er den 27 maj.

7: BAM løb
•
•

Gudenåløbet 2019 bliver 1 juni i samarbejde med Grundfos OL – udvalget
arbejder på højtryk, de har styr på tingene, og vender tilbage vedr. hjælp.
Stafet for livet (Dan, Kim og Polle)

8: Social udvalget
•
•
•
•
•

Klubtur 7/9
Forslag til det nye år er gus aften i efteråret
Jyske Bank arrangement 22/5 – fra Tennis klubhuset
Polle og Inge lægger tur til Fussingø på hjemmesiden/FB.
Sommerafslutning 26/6

9: Klub ture
•
•
•
•
Pkt.2.:

Berlin Marathon
Copenhagen Marathon 19 maj 2019
Hamborg 2020 Dan - tovholder
Århus Bestseller 16 juni – Find er tovholder

Evt.
•

Søndersø løbets flyer lægges i hallen.

Bestyrelsesmøder fremover:

Mandag d. 3 juni
Mandag d. 1 juli

