Referat af bestyrelsesmøde BAM 2 juni 2020
Deltagere:

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

Mødet afholdtes hos Jan Møller, og var det første efter Corona udbruddet. Vi har startet
løbetræning d. 27/5, hvor vi med stor disciplin løber i grupper af 10, og overholder regeringens
retningslinjer for udendørs sport.
Med hensyn til fremtidige arrangementer, afventes regeringens udspil om niveauet af
forsamlingsfriheden.
Pkt.1.: Nyt fra udvalg.
1: Formanden
•
•
•
•
•

Jubilæumsfest for hallen kombineret med Gudenåløbet den 26.
september – vi afventer regeringens udspil 8/6, og træffer en afgørelse
om afvikling af Gudenåløbet inden sommerferien.
Efter sommerafslutningen kan man ikke forvente temposættere frem til
uge 28, og ferien afvikles med improviseret træning for de der møder op.
Der forventes afvikling af hjertestarter kursus i efteråret. (Mette Sloth)
Ansøgning til Nordea fonden. Det undersøges hvornår ansøgningsfristen
er. Vi søger om et nyt telt.
Vedr. Generalforsamlingen afholdes den 24 juni, hvis regeringen åbner for
at man må forsamles 50. Der skal indkaldes igen, og findes et alternativt
til Idrætsparken at afholde det i. Niveauet bliver sandwich og drik.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Intet nyt

3: Sponsor
•
•

Der udarbejdes en ny plan for sponsor aktiviteter. Evt. med Sportigan
arrangement i uge 34.
Find kontakter Jyske bank, om de er interesseret i at afholde deres
arrangement sammen med BAM sommerafslutning. Han vender tilbage
hurtigst muligt, af hensyn til arrangørerne af sommerafslutningen.

Web/presse
•

Birgittes mail fjernes fra hjemmesiden.

5: Materiel
•

Ja til at investere i nye proffe skilte til Gudenåløbet.

6: Træner
•
•

3/6 afholdes temposættermøde.
Anette er skadet og der skal findes erstatning for hende og Karin

7: BAM løb
•

Der tages stilling til div. løb, når vi kender regeringens udspil.

8: Social udvalget
•

Sommerafslutningen afholdes onsdag d. 1 juli – enten med Jyske bank, eller
som vanligt, med hensyntagen til forsamlingsforbuddet.

9: Klub ture
•

Pkt.2.:

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

Evt.: Intet
Bestyrelsesmøder fremover:

Fælles mail efter d. 8 juni

