Referat af bestyrelsesmøde BAM 2 juni 2020
Deltagere:

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

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

•
•

Jan deltog i et møde vedr. Å-promenade projektet. Han fremviste nye
tegningsforslag, og opdaterede omkring hvad der allerede er fundet
finansiering til. Fra klubbens side ønsker vi tilgang til strøm på pladsen.
Projektet ser spændende ud.
Jan efterlyser et bindeled mellem bestyrelsen og træner/temposættere.
Helle Bach har meldt sig til opgaven.
Temposætterne skal have tilbud om at få et løbeur stillet til rådighed.
Helle har fra bestyrelsens side opbakning til at gøre temposætter opgaven
mere attraktiv.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

•

Werner har brugt mange kræfter på at få inddrevet kontingentet- det er
utroligt, at han hvert år skal bruge så mange kræfter på det, set i lyset af
at kontingentet er kr. 300,00 for et HELT år.
Vi er pt. 181 medlemmer.

3: Sponsor
•
•
•

Jyske bank arrangement bliver den 19/8, samme koncept som tidligere, dog
med hensyntagen til Covid19
16/9 bliver der et arrangement med Sportigan, også under ovenstående
hensyn.
Opkrævning for sponsorater sendes ud 15/9

Web/presse
•
•

De nye arrangementer sættes på hjemmesiden, samt aflysning af klubturen.
Evaluering af FB siderne – skal der sættes yderligere begrænsninger –
diskussionen tages op senere.

5: Materiel
•

Fodboldklubben låner ”vores” skab i det mødelokale vi har til rådighed i
klubhuset, ind til videre,

6: Træner
•

Forslag om testløb 5 og 10 km. Morten vil lave et den 24/8

7: BAM løb
•

Vi tager hul på forberedelserne til Egeskovløbet, når vi kender
forsamlingsforbuddet. Løbet afvikles 1/11 2020

8: Social udvalget
•
•

Klubturen den 5/9 aflyses grundet Covid19 – vi vender stærkt tilbage
Villy kontakter Rasmus Lambert om leje af fiskerhuset 4/9 2021

9: Klub ture
•
Pkt.2.:

Aarhus Halvmarathon – Vi afventer om den aflyses.

Evt.: Intet
Bestyrelsesmøder fremover:

Mandag d. 7 september
Mandag d. 5 oktober
Mandag d. 2 november

