Referat af bestyrelsesmøde BAM 6 januar 2020
Deltagere:

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

Afbud:

Poul Erik Sørensen

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

Har undersøgt vedr. skole samarbejde, vi går ikke videre med det.
Der bliver lavet et ”Rigtige kvinder” arrangement 19/2 – 26/2. Helle og Anette
laver det sammen. Oplægget i klubben vil være en opfordring til at flere BAM
løber med på turen. Samtidig annonceres der i klubben.
Dato vedr. møde omkring udearealer i Idrætsparken forslås til 29/1. Kim, Uffe
og evt. Jan deltager.
Nye regler i GDPR siger at man sidestiller portrætbilleder med gruppebilleder.
Heidi og Mie skal tilmeldes basis træner kursus – Helle melder dem til

•
•
•

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Vi har fået nye medlemmer i klubben, det er vi rigtig tilfredse med.
Regnskab over arrangementer blev gennemgået.

3: Sponsor
•

Lige p.t er der styr på ca. 50% af sponsoraterne – resten falder på plads.

Web/presse
•

Sikkerheds opdatering af hjemmesiden sættes i værk. Det er allerede sket
inden referatet er skrevet.

5: Materiel
•
•

Keld søger oplysninger om hvem der har nøgler til hallen – tager vi 3/2.
Iflg. mine oplysninger har: Erik Albrechtsen , Dan Vestergaard, Jan Møller,
Palle Winther, Jørn Kjærgaard, Anette alle en nøgle og Morten Hartvig har 3.
Den ekstra nøgle til bommen jeg havde hjemme er afleveret til Jan.

6: Træner
•
•

God opstart i det nye år.
Rigtige kvinder program gennemføres sammen med Idræts udvalget i Viborg

7: BAM løb
•

Gudenåløbet 2020 bliver afholdt d. 6 juni – Jan undersøger om det kan lade
sig gøre hvis de går i gang med renovering af pladsen. Det er vigtigt i forhold
til sponsoraftalerne, og ikke mindst arbejdsbyrden med et alternativ.

8: Social udvalget
•

Forslag til det nye år er gus aften i efteråret

9: Klub ture

Pkt.2.:

Evt.
Bestyrelsesmøder fremover:

Mandag d. 3 februar
Mandag d. 2 marts
Mandag d. 6 april
Mandag d. 4 maj
Mandag d. 2 juni

