
1

BMI Motion

Fra: BMI Motion <bmimotion@gmail.com>
Sendt: 20. september 2017 22:53
Til: <Alle medlemmer af BMI Motion>
Emne: Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling vedrørende navneændring for BMI 

Motion
Vedhæftede filer: Ekstraordinær generalforsamling navneændring.pdf

NAVNEFORSLAG: BMI LØB & MOTION 

 

Kære medlemmer. 

 

Efter en livlig debat på Facebook har bestyrelsen nu overvejet de forskellige forslag og argumenter. Vi har konstateret, at der er en del 
følelser forbundet med vores navn – samt et behov for at markere, at klubben er mere end bare løb. 

 

Bestyrelsen har drøftet argumenter og perspektiver og er landet på BMI Løb & Motion, som tydeligt signalerer, at vi er en løbeklub 
med flere motionsaktiviteter tilknyttet. Vi tror ikke, det gør nogen kæmpeforskel i synlighed og tilgang til klubben, men vurderer 
alligevel, at det er en ’nem’ foranstaltning, som gør os mere synlige i flere sammenhænge (hjemmeside, fællesbladet m.m.) og er mere 
retvisende. Og det er altså blandt tilflyttere og unge mennesker, vi har brug for at være synlige, mens ældre og tidligere løbere jo allerede 
er inde i klubben. 

Vi vil gerne have navneændringen på plads snarest, da vi samtidigt er på vej til at skifte sponsor til Sportigan (-snart Intersport) i Odder, 
hvor vi kan få et pakketilbud på klubtøj i mærket Fusion, som er markant bedre, end det Løberen tilbyder. I forlængelse heraf vurderer vi 
også, at navneændringen sagtens kan forenes med eksisterende klubtøj, pavilloner og andet med det hidtidige navn, så overgangen til at 
vi bliver helt ens vil ske i takt med den løbende udskiftning.  

 

Da navnet BMI Motion står direkte i vedtægterne, har vi brug for en ekstraordinær generalforsamling for at foretage 
navneskiftet.  

 

Derfor vil vi hermed gerne indkalde til onsdag d. 11 oktober kl. 19. i Cafe Klubaand umiddelbart efter træning (-bemærk første 
gang vinterrute fra Egelund). 

 

Eneste punkt på dagsordenen er: 

 

1.  Bestyrelsen foreslår, at BMI Motion foretager navneændring til BMI Løb & Motion. 

 

Ifølge vedtægterne kræver forslaget 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Vi håber, at dette flertal kan samles, og at 
det store flertal fortsat bakker op omkring bestyrelsens konklusioner dispositioner. 
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Klubben er vært med en øl eller vand. Spisning (-for egen regning) er mulig i Cafe Klubaand – giv lige et praj til Lars på mail eller 
Facebook senest en uge før, hvis du vil spise med. 

Vi ses. 

  

hilsen bestyrelsen 


