Referat bestyrelsesmødet onsdag d. 28. januar kl. 19.30 i klubhuset
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Næste bestyrelsesmøde.
Regnskabet 2014 og drøftelse af budgettet for 2015 (se udsendt materiale fra Connie)
Ideer til hvordan kassererens arbejde kan aflastes.
Planlægning af næste generalforsamling – skal vi tænke lidt nyt (se vedhæftet artikel v. Bente
Ryberg – udsendt på mail d. 6. november 2014.
5. Gensidig orientering.
6. Eventuelt.
Referat:
Ad 1)

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 11. marts kl.19.30.

Ad 2)

Regnskabet kommenteret og ændringer til budget 2015 blev påført bl.a med afsætning af
midler til løn til en kommende specialtræner til de mange dygtige atleter.
Under dette punkt blev de besluttet at hjemkøbe stangspringsstænger i henhold til
fremsendte ønske.

Ad 3)

Forskellige forslag blev fremført bl.a til de funktioner, som nemt kunne adskilles fra
kassererens udbetalingsfunktioner. Punktet tages op igen ved næste bestyrelsesmøde.

Ad 4)

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 24. marts kl. 19.00. Jørgen G . i samarbejde med
Ulrich forestår indkaldelsen og hvad dertil kræves. Alle i nuværende bestyrelse opfordres til
at kontakte evt. kandidater til den kommende bestyrelse.

Ad 5)

BAK har påpeget overfor kommunen v. Peter Bøgelund at det kræver flere timer i Super
Arenaen, hvis BAK skal blive et DAF-talentcenter.
Skovlundeløbet den 18. april er oppe at køre. Indbydelse mm klar omkring den 1. februar.
Plakat og indbydelse er klar i starten af næste uge. Der vil komme reklamespot i lokalavisen
løbende (+Kig & LYT) og jeg har fået Mette Frederiksen som protektor for løbet. Der vil
komme artikler løbende
Tri-løb den 5. Juni: Tilmeldingen er åbnet - pt er der 13 tilmeldte. Her har jeg fået Jesper
Würtsen (Borgmester) og Thomas Lylloff (Brugsuddeler i Super Brugsen) til at være
protektorer og her vil der også være løbende artikler i lokalbladet.
BAK har fået uddannet ny starter – Ebbe Nøhr.
8 fra kastegruppen tager denne weekend til Växsjö og kaster diskos, spyd og kugle i en hal.

Ad 6)

Referent
Jørgen G.

Ingen punkter.

