Referat af bestyrelsesmøde BAM 2. November 2020
Deltagere:

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

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

•

•

Der er kommet anbefaling fra DGI om at man holder klubben i gang. Rent
praktisk kommer det til at foregå i faste grupper af 10, der mødes/slutter
et fast sted, der ligger langt fra øvrige mødesteder. Vi håber
medlemmerne overholder retningslinjerne, da det er klubbens eneste
mulighed for at forblive aktiv her i Corona.
Der var ikke 100% enighed i bestyrelsen, og det føres til protokol at Poul
Erik står fast ved beslutningen der blev truffet på ekstraordinært
bestyrelsesmøde, og fralægger sig derved ansvar for det nye tiltag.
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
•
3: Sponsor
•

Vi skal forsøge at få et par nye sponsorer på banen, men Gudenåløbet er jo
det der tiltrækker. Forslag omkring ny udformning af kontrakterne, med en
formulering om nedslag i prisen, hvis løb aflyses. Find sender et oplæg ud til
bestyrelsen, der drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Web/presse

•

Hjemmesiden opdateres med nye tiltag fra bestyrelsen omring Corona.

5: Materiel
6: Træner
•

Temposætterne inddrages i beslutningen om at løbe i faste grupper på 10,
der bliver anvist mødested af bestyrelsen.

7: BAM løb
•

Alle løb er aflyst.

8: Social udvalget
•

Juleafslutning aflyses under hensyntagen til Corona

9: Klub ture
Pkt.2.:

Evt.:
Bestyrelsesmøder fremover:

Mandag d. 30. november NB!!

