
 

Bestyrelsesmøde for AMOK 27. marts 2017 

Tilstede: Rolf, Søren, Jette, Mette, Andreas, Flemming og Kim. Afbud: Daniel og Inge 

1) Valg af referent 

Andreas er valgt. 

2) Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 

Velkommen til Flemming som bestyrelsesmedlem og til Kim som 1. suppleant. 

3) Aktionslisten 

NR Emne Ansvarlig Status 

116 Opfølgning på Børne, Unge og Familieudvalget Rolf + Bente  

120 Liste over funktioners indhold Daniel  

131 Budget 2017 + 2018 Jette  

132 Medlemsmøde om Mål og Økonomi (2.maj?) Daniel  

133 Stævneledelse til Vinterlang 28.januar 2018 FU  

134 Stævneledelse til C-Løb 6.maj 2018 FU  

135 Klublokale Rolf, Søren, Flemming  

136 Opdatere Mål og vedtægter på www.amagerok.dk  Daniel/Theis  

137 Referater fra BM og GF på www.amagerok.dk  Daniel/Theis  

138 Ny klubstander Søren  

 

4) Godkendelse af referat fra sidste møde 8. februar 2017 

Referat godkendt. 

5) Gennemgang og justering af klubbens forskellige udvalg og tovholdere 

(a) Forretningsudvalg 

Ingen ændring i sammensætningen, der vil blive indkaldt til møde, for at diskutere 

brugen af forretningsudvalget. 

(b) Arrangementsudvalg 

Interne arrangementer vil fortsat blive afholdt af udvalget, mens eksterne 

arrangementer vil være forretningsudvalget og bestyrelsens opgave. Erik er gået 

ud af udvalget.  

(c) PR udvalg 

Lærke er trådt ud af udvalget, så der ønskes flere medlemmer. Theis forbliver 

webmaster.  

(d) Træningsudvalg 

Ingen ændringer. 

(e) O-kort gruppen 

Kort- og materieludvalget er splittet i 2, således at hvert område får deres eget 

udvalg. Erik er tovholder på O-kort gruppen, det er også ham der i fremtiden vil stå 

for salg af kort. 

(f) Materieludvalg 

Nu er der et udvalg der kun fokuserer på materiel. Det består af Andreas og Rolf. 

(g) Børn, unge og familieudvalg 
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De vil stå for de arrangementer, der skal laves i forlængelse af find vej i dagen. Det 

består af Bente og Mette. 

(h) Skole kontakt 

Erik har styr på det. 

(i) Myndigheder, Kastrup Tårnby Idrætsforeninger Sammenslutning og Tårnby 

Foreningsråd kontakt 

Rolf har styr på det. 

6) Opfølgning på generelforsamlingen 

(a) Økonomiske dispositioner 

Daniel vil holde en debataften om AMOK’s økonomi, så det går Daniel videre med.  

(b) Budget 2017 og foreløbigt 2018 

Rolfs forslag bliver revideret af Jette, der så melder tilbage til bestyrelsen.  

7) Opfølgning på eksterne arrangementer 

(a) Find vej dagen 29. april 2017 (Bente) 

Der er styr på det. I år vil vi være 3 steder frem for det tidligere det ene sted. De tre 

steder er Naturcenteret, Kongelundsfortet og Amager Strandpark. 

(b) Familieorientering maj/juni 2017 (Bente) 

Bente er i gang med opstartsfasen, og hun er i gang med at finde hjælpere. 

(c) Stjerner i natten 19. maj 2017 (Søren) 

Det bliver ”blot” til en børnesprint baseret på tidligere års erfaringer. 

(d) Sprint 7. oktober 2017 til Tårnby Sundhedsuge (Daniel) 

Til den øverste ledelse af stævnet mangler der blot en stævnekontrollant. 

(e) Vinterlang 28. januar 2018 

Østkredsen er meddelt om, at vi ønsker datoen. 

(f) C-løb 6. maj 2018 i Kongelunden 

I stedet for en divisionsmatch afholder vi et c-løb. Der skal allerede snart findes folk 

til stævneledelsen. 

(g) Skole O-løb Dragør, Frederiksberg og København 

Frederiksberg afholder 18. maj, Dragør den 14. juni og København den 4. oktober. 

(h) Tårnby kommunes skoler 

Rolf har prøvet at gøre kommunen mere opmærksom på AMOK’s tilbud, så han 

forventer at høre fra dem. 

8) Opfølgning på interne arrangementer  

(a) Midsommerløb 

Det er blevet besluttet, at vi spiser på traktørstedet ved Naturcenteret. Klubben 

betaler maden, og man betaler selv for drikkevarer.  

(b) Debataften om økonomien 

Det kunne evt. afholdes ved en klubaften, f.eks. 2. maj. 

9) Klub- og mødelokale 

Rolf er blevet kontaktet af en rugby/amerikansk fodboldklub, der måske ville dele deres 

klublokale, i vandtårnet på hjørnet af Olifabriksvej og Løjtegårdsvej, med os. De diskuterer det til 

deres bestyrelsesmøde. Man skal også have undersøgt, hvorvidt det er muligt at vi får vores eget 

lokale, som vi ikke skal dele med andre. Det vil Rolf, Flemming og Søren undersøge.  

Hvis intet af det ovenstående skulle lykkedes, så er de nuværende forhold i Naturcenteret også 

fine. 



10) Hjemmesiden 

(a) Referater og regnskaber på hjemmesiden 

Det er kun referater, der skal lægges på hjemmesiden. 

(b) Ret mål og vedtægter på hjemmesiden 

Skal gøres. 

(c) Kortoversigt  

Kortoversigten og platformen for salg af kort vil fremover være til at finde på 

www.runamok.dk, hvor Erik styrer det. 

11)  Bestyrelses møderække 

Indtil videre er der sat ét ekstra møde ind i forhold til vanlig standard, for at prøve at gøre 

møderne kortere. Vejledende datoer er: 19/6, 11/9, 27/11, 26/2. Så er der GF den 13/3 og 

derefter konstituerende bestyrelsesmøde den 19/3. Datoerne er vejledende, og der vil blive sendt 

en føler ud, når vi nærmer os de enkelte møder. 

12)  Eventuelt 

Der skal købes en ordentlig fane, hvilket Søren vil kigge på. 
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