Referat af bestyrelsesmøde BAM 3. februar 2020
Deltagere:

Jan Møller Nielsen
Find Larsen
Tove Sørensen
Helle Bach
Uffe Salomonsen
Kim Hesselbjerg
Poul Erik Sørensen

Afbud:

Werner Lynglund
Birgitte Hegaard

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

•

Jan Møller orienterede om møde omkring projekt for hallens udendørs
faciliteter. Jan, Kim og Uffe var med, og sendte opbakning med oplægget.
BAM efterlyste dog et depotrum i hallen.
Rigtige Qvinder-holdet var forbi BAM, og det blev drøftet. Måske
efterlyser vi en evaluering.
Jubilæumsfest for hallen den 26. september. Vi har sagt ja til
skyttekredsens forslag om at lave et biatlon med skytterne på selve
dagen. God idé - vi er positive. Helle Bach stikker fingeren i jorden i
forhold til om vi byder ind med et børneløb til Open by night aftenen før
festen. Der arrangeres fællestræning om onsdagen op til jubilæet – lige
som de øvrige foreninger, der bruger hallen, står for arrangementer op til
jubilæet.
Vi holder medlemsmøde med oplæg om træningsplaner, motivation og
målsætninger ved Morten Hartvig den 19. februar.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Intet nyt

3: Sponsor
•

Sponsoraftalerne er så godt som i hus. Der afvikles sponsorløb hos Sportigan i
Viborg den 22. april og med Jyske Bank som værter den 27. maj.

Web/presse
•

Hjemmesiden er blevet sikker. Presse og markedsføring for Gudenåløbet er
godt undervejs.

5: Materiel
•

Ja til at investere i nye proffe skilte til Gudenåløbet.

6: Træner
•

Der blev orienteret om temposættermøde.

7: BAM løb
•

Motionsdagen bliver den 28. marts – Poul Erik Sørensen er tovholder.

8: Social udvalget
•

Intet

9: Klub ture
•

Pkt.2.:

Aarhus Halvmarathon + Berlin Marathon – folk finder selv ud af at komme
afsted – vi samler via hjemmesiden, hvis der er ønske om det.

Evt.: Intet
Bestyrelsesmøder fremover:

mandag d. 2 marts

