Referat af bestyrelsesmøde BAM 7 september 2020
Deltagere:

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

Afbud:

Uffe Salomonsen

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

30/9 20 er der møde i Viborg Idrætsråd – husk tilmelding – Werner
deltager. Hvis der er andre der har lyst, koordinere i med Werner.
D.G.I. årsmøde afholdes 21/9 20 – vi deltager ikke
D.G.I afholder konference 14/11 20

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•
•

Nu er der styr på kontingentopkrævningerne, og medlemslisten
opdateret.
Sponsorer betaler løbende

3: Sponsor
•
•

Jyske bank arrangement 19/8 var en succes, dog stod det ned i stænger, men
humøret var i top. Hyggeligt arrangement.
16/9 afholdes Sportigan arrangement. Løbet starter 17,45 fra butikken. Det er
vigtigt vi bakker op om dette, da alle vores store løb 2020 er aflyste grundet
Covid19

Web/presse
•
•

Annonce omkring W&R opstart sættes i avisen.
Afklaring omkring nye løberuter på hjemmesiden, hvad gør vi.

5: Materiel
•
•

Der er indkøbt løbe ure til de temposættere der mangler.
Temposætterene får tilbudt ny vest/trøje med ”Temposætter” tryk

6: Træner
•
•
•

Morten kan ikke deltage om mandagene, vi må finde en anden der kan tage
over, Helle vender tilbage.
Nye løberuter kommer på hjemmesiden – de er i udvalg.
Vi mangler hjælpere til Teenrunners. Der kom flere forslag på bordet, vi vil
arbejde videre med dem.

7: BAM løb
•

Vi har haft kontakt til DGI vedr. afholdelse af Egeskovløbet, de henviser til
politiet, for at være helt klar på forsamlingsforbuddet. Som tingene udvikler
sig, ser vi os nødsaget til at aflyse Egeskovløbet. Det ville i år have været løb
nr. 49, og der er en forsigtig plan om at løbe nr. 49 internt i klubben, bare en
træningsdag, så vi næste år kan fejre løb nr. 50 som planlagt. Vi vender
tilbage med planer.

8: Social udvalget
•

Klubturen 2021 bliver lørdag d 4/9 i Fiskerhuset

9: Klub ture
•
Pkt.2.:

Aarhus Halvmarathon – aflyst

Evt.: Intet
Bestyrelsesmøder fremover:

Mandag d. 2 november
Om der skal afholdes best. møde december
tages op på mødet 2 november.

