Referat af bestyrelsesmøde BAM 12. oktober 2020
Deltagere:

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

Afbud:

Esben Lou

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

•

Hvad gør vi hvis forsamlingsforbuddet skærpes til evt. 10 prs. – Vi
drøftede situationen, og blev enige om, at vi med det samme lukker
klubben ned i 1 uge, så vi får mulighed for at lave nye retningslinjer, og
planlægge træningen/praktikken derefter.
Hvad gør vi hvis et medlem konstateres smittet – Vi lukker klubben ned i
en uge, og formoder der kommer info fra ”smitteopsporing”. Vi har ikke
mulighed for at udpege løbe gruppe eller person. Hvis den smittede selv
står frem i klubben, må vi kommunikere det ud, så mulige smittede selv
kan få foretaget en test.

2: Regnskab/opdatering af medlems status
•

Werner gennemgik status på regnskabet d.d. – vi er interesserede i at se
hvordan det hænger sammen, vi kan ikke opfylde sponsorkontrakterne,
nu da vi er tvunget til at aflyse alle arrangementer. Vi har på den anden
side, desværre heller ikke, haft mulighed for at bruge penge på vores
medlemmer. Det ser ud til at vi på trods af Covid19 alligevel formår at
lave et lille overskud, og det kan vi kun være tilfredse med.

3: Sponsor
•
•

Vi skal forsøge at få et par nye sponsorer på banen, men Gudenåløbet er jo
det der tiltrækker. Vi håber Gudenåløbet kan afvikles 2021. Vi har talt om at
lave en Corona paragraf i kontrakterne.
16/9 afholdtes Sportigan arrangement – det var en dejlig aften, godt løb, god
forplejning, og masser af købelystne BAMMERE.

Web/presse
•

Afklaring omkring nye løberuter på hjemmesiden. Uffe og Co har forsøgt at få
nye ruter lagt ind, der er tekniske problemer med hjemmesiden, men der
arbejdes på sagen.

5: Materiel
•

Helle indkøber kegle/lygte/markør til tempoløb i den mørke tid.

6: Træner
•
•
•
•

Der afholdes testløb 26 oktober, det lægges på hjemmesiden.
Bestyrelsen giver grønt lys til træner tilbud/kursus/workshop på Fyn
Tove, Inga og Polle løber med som temposætter på Teenrunners – de løber
med på skift. Der indhentes børneattester på dem.
28/10 afholdes temposættermøde.

7: BAM løb
•

Egeskovløbet slås sammen med Suppeløbet og afholdes som et internt løb i
forbindelse med lørdags træning 31/10 20 – der vil være tidtagning fra DGI
(de har tilbudt sig gratis, for at få udstyret prøvet af) Klubben vil være vært
for Gullasch suppe og drikkevare. Det indtages stående oppe under halvtaget
i hallen. Muligvis vil løbet/forplejningen foregå i to grupper, alt afhængig af
hvor mange vi bliver. Der skal en form for tilmelding til af hensyn til
forplejning.

8: Social udvalget
•

Juleafslutning bliver 9/12 20 – under hensyntagen til Covid19 – JUL bliver der.

9: Klub ture
Pkt.2.:

Evt.:
Bestyrelsesmøder fremover:

Mandag d. 2 november
Mandag d. 30. november NB!!

