Referat af bestyrelsesmøde BAM 7 oktober 2019
Deltagere:

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

Afbud:

Tove Sørensen

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

•
•
•

I sidste referat var omtalt møde i ”Fremtidens Idrætspark”. Det er ikke
afholdt, men når det kommer er vores ønsker i Bam, værdiskabe og et depot
rum. P.t er vi i dialog med Keld vedr. værdiskabe. Han har fået tilbud på to
forskellige, og vil vende tilbage med et forslag.
Vedr. ”Rigtige mænd” projektet der kører gennem Sundheds Sattelitten, har
Morten sagt ja til at være mentor på projektet, der kører 10 gange fremover.
Der er 18 personer der deltager. Vi sender BAM flyers med Morten.
Idrætsparken har jubilæum den 12/9 2020. I den forbindelse afholdes der et
møde 23.10.2019 omkring afviklingen af dagen. Helle – Jan og Uffe deltager.
DGI og Dansk atletikforbund inviterer til møde i Herning d. 4/1 2020 hvor
temaet er fastholdelse af løbeklubbers medlemmer samt udvikling af
klubben. Vi synes det lyder som en god ide, og har talt om evt. at tage af sted
hele bestyrelsen, men synes datoen er for tidligt efter juleferien. Vi ser om vi
kan påvirke deres valg af dato.

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

Børneattester er sendt ind på Heidi og Mie. Attesterne er godkendte.
P.t er vi 206 aktive løbere og 4 passive. – det tegner godt.
Mobile pay kræver et gebyr på kr. 49/mdr. fremover.
Jyske Bank godkender vores valg af revisor.

3: Sponsor
•
•
•

Det er snart tid for kontakt til vores sponsorer vedr. 2020 – det overvejes at
sende et lille skriv ud med opdateringer fra evt. Gudenåløbet og med hvad
muligheder der er for at udnytte sit sponsorat fuldt ud.
Vi overvejer at søge Nordea Fonden med henblik på tilskud til nyt
telt/skilte/tidtagning
Finn får trykt flyers til Egeskovløbet hos Bjerringbro Kontormontering.

4: Web/presse
•
•

Uffe anmoder om ikke at indsende højkantede billeder til hjemmesiden, han
har ikke mulighed for at vende dem i det program vi har.
Der laves pressemeddelelse på FB vedr. Egeskovløbet.

5: Materiel
•

Keld har givet tilsagn om opsættelse af værdiskabe i hallen, han har fået
tilbud hjem, og vurderer på dem.

6: Træner
•

•
•
•

W&R opstartes 23/9 kl. 17,00 – Anette og Anne Marie er temposættere. Der
er 25 på holdet, og det kører rigtig godt. Der er forslag om at spørge 2 w&r fra
sidste år, om de vil fortælle om deres forløb, og hvordan de er kommet videre
i klubben til de nystartede, for også at synliggøre hvordan man forbliver løber
efter endt W&R – forslaget er hermed givet videre til Anette.
Temposættermøde blev afholdes ultimo oktober.
BAM er med i afviklingen af ”Rigtige Mænd” Bjerringbro – Sundheds
Satellitten står for projektet. Morten er tovholder.
Til info var der ca. 90 til løb mandag – se formandens opslag på fb.

7: BAM løb
•

•

•

Egeskovløbet bliver 2019 som følger: Tidtagning fra DGI ca. 1600 kr.
▪ Ruter 2x6 km – evt. sløjfe til ”gule
bakker”
▪ Mere markedsføring omkring løbet
▪ Præmier er overskuds gavekort fra
Gudenåløbet- evt. sponsor gave fra Jyske
Bank. Der er 8 vindere.
Suppeløbet afholdes 16/11 kl. 13,00 – tilmelding kommer på nettet.
Egenbetaling på 50,00 kr. Der bliver 2 ruter i skoven. Fælles spisning 14,30, og
derefter 2x gus/varmtvands bassin og ikke mindst julefadøl/vand. Slut 16,45.
Palle og Polle står for arrangementet.
Lars P er tovholder på Skyggebørnsløbet.

•

Gudenåløbet 2020 bliver afholdt d. 6 juni

8: Social udvalget
•

•
•

7/9 afholdtes den årlige klubtur ved Fiskerhuset i Tange. Vi var knap 60
løbere, og 52 til spisning. Maden var fra Den Gyldne Okse og desserten var
selvbetjening softice. Vejret var godt og stemningen høj. Vi husker til næste
år færre pølser og mere slik. Udvalget siger stor tak til Villy og Hans Erik for
uvurderlig hjælp.
Forslag til det nye år er gus aften i efteråret
Juleafslutning afholdes 11/12 2019 kl. 19,00 – der er forslag om nye tiltag, det
kommer som en jule overraskelse.

9: Klub ture
•
Pkt.2.:

Hamborg 2020 Dan - tovholder

Evt.
•

Ingenting

Bestyrelsesmøder fremover:

mandag d. 4 november
mandag d. 2 december

