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Amager OK – bestyrelsesmøde 11.september 2017 klokken 19.00-22.15 
Mødested: Vandtårnet på Oliefabriksvej 

Til stede: Rolf, Søren, Jette, Flemming, Kim og Inge 
Afbud fra: Daniel, Mette og Andreas 

 
 

 

1)  Valg af referent 
Rolf. 
  
2)  Godkendelse og opfølgning på referat fra møde 21.juni 2017. 
Referatet godkendt. 
 
3)  Aktionslisten  
Aktionspunkter: 
116: Åben 
120: Åben 
132: Åben 
138: Åben 
139: Åben 
140: Afsluttet 
 
4)  Økonomi Staus (Jette)  

Økonomien er stadig sund. 
 
5)  Kort nyt fra udvalgene 

TU: efterårets træninger er næsten på plads 
Henvendelse fra Forsvars akademiets Idrætsforening om fælles træning er stadig aktuel.  
Søren koordinerer med FAI (Aktion 141) 
FU: Intet (se dog pkt. 8) 
AU: Intet 
KU: Intet 
MU: materiel er nu også deponeret i kælderen i foreningshuset på Amager Landevej. 

 
6) Vedligehold af klubbens find vej i projekter 
 Inge holder øje med vore findvej projekter og organiserer eventuelt vedligehold. 
 
7) Klublokale 

Flemming og Rolf bemyndiges til at foretage indkøb af service, skabe og tavler mm til et samlet 
beløb på ca 5000,- (Aktion 142) 
Eventuelt indkøb af PC Projektor og Gardiner udsat indtil videre. (Aktion 143) 
Internetforbindelse i klublokalet? Svar: Erik og Andreas arbejder med indkøb af en mobil router 
der vil kunne bruges både ved stævner og i klublokalet. (Aktion 144) 
Nøgler blev fordelt efter nøgleplan 
Et ”udlåns sæt” er tilgængeligt for alle på aftalt sted. 
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8)  Status på AMOK Arrangementer: 

• Oktober Sprint 7.oktober 2017 – Stævneleder: Daniel – Banelægger: Søren. 

• Vinterlang 28.januar 2018 – Stævneleder: Ernst – Banelægger: Lasse 

• C-Løb 6.maj 2018 – Stævneleder: Erik 
 
9)  Oplæg fra Bente om rekruttering mm. 

Oplæg fra Bente blev grundigt behandlet. Se særskilt notat herom (Bilag 1). 
 
10)  Juleløb og års afslutning 

Jens har sagt ja til at lave juleløb. Dato 5.december? (Aktion 145) 
AU kommer med et udspil til års festmiddag. (Aktion 146) 

 
11)  Jury medlemmer 
 Jette udpeges som klubbens faste jurymedlem ved stævner. 
 Rolf og Erik er suppleanter. 
 
12)  Matrix for dagsorden på bestyrelsesmøder 

Forslag fra Rolf vedtaget. (Bilag 2) 
 
13) Dialogmøde i Tårnby kommune 19.september 
 Rolf deltager. 
 
14)  Klub/Medlem møde 26.september 
 Tirsdags træning erstattes af medlemsmøde. Rolf udsender indbydelse. (Aktion 147) 
 
15) Næste møde 

Mødet den 26.februar 2018 flyttes til enten 21. eller 22 februar 2018. (Aktion 148) 
Næste møde er mandag den 27.november. 

 
16) Eventuelt 

Det foreslås at der arrangeres faglige workshops f.eks. Condes, Banelægning, Korttegning mm. 
(Aktion 149) 
 
 
 

Referent: Rolf Andersen 
Version 3 – 13/9 2017 
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AKTIONSLISTEN 
 

NR Emne Ansvarlig Status 

116 Opfølgning på Børne, Unge og Familieudvalget Rolf + Bente  

120 Liste over funktioners indhold Daniel  

132 Medlemsmøde om Mål og Økonomi Daniel  

138 Ny Klubstander Søren  

139 Indkøb af PC mm til Løbsadministration Andreas  

141 Samarbejde med FAI om tirsdagstræning Søren  

142 Indkøb af service mm til klublokalet Flemming + Rolf  

143 Indkøb af PC projektor og Gardiner til klublokalet Afventer  

144 Internet forbindelse ved stævner og i klublokale Erik + Andreas  

145 Juleløb dato ??? Mette + Jens  

146 Års fest/Middag Mette  

147 Indbydelse til Medlemsmøde 26.september Rolf  

148 B-møde februar 2018 21. eller 22. ? Rolf  

149 Workshops om Condes, Banelæg, Korttegn mm Bestyrelsen  
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Bilag 1 
 
Amager OK bestyrelses notat, om udbud af O-Løbs tilbud både til AMOKs egne medlemmer, O-Løbere 
organiseret i andre klubber under DOF og andre som ellers ikke er direkte involveret i Orienteringsløb. 
 
Notatet skal ses som en klubpolitik men er også ment som svar på Bente Ravns ”Forslag til beslutningsoplæg” 
om Rekruttering mm. 
 
Forslaget blev grundigt behandlet på bestyrelsesmødet den 11.september 2017. 
 
Bestyrelsen er enige i at forslaget skal ses med respekt for klubbens målsætning om at: 
”…..bringe børn, unge og voksne ud i naturen til en udviklende oplevelse via motion, socialt samvær og 
fokuseret opgaveløsning” 
 
Det anerkendes at der ikke har været lavet en dokumenteret analyse af eventuel afsmitning på klubbens 
medlemstal i forhold til de forskellige initiativer som har været gennemført, med særlig ønske om medlems 
tilgang. 
 
Af tiltag kan nævnes:  

• Findvej dagen under Dansk Orienterings Forbund (årligt tilbagevendende) 

• Skolemesterskaber for folkeskoler i Dragør, Frederiksberg og Københavns kommuner 

• Enkelte stævner for individuelle skoler 

• Afholdelse af AOF kurser 

• Profilering i forbindelse med: 
o Spræl i havnen (Tårnby kommune) 
o Fut i Far (Tårnby kommune) 
o Stjerner i natten (Tårnby kommune) 
o Follow up tilbud til familier i forlængelse af ”findvej dagen” 
o Sundhedsugen (Tårnby kommune) 

• Firmaevents 

Det er bestyrelsens klare opfattelse at medlemstilgang på ingen måde står mål med de investerede ressourcer i 
disse tiltag. 
Det er endvidere bestyrelsens oplevelse at det af og til kan være vanskeligt at skaffe de fornødne hjælpere til at 
afvikle disse tilbud. 
 
På den baggrund har bestyrelsen forsøgt at liste og prioritere de aktiviteter, som klubben er eller har været 
involveret i: 
 
Prioritet 1: (nedenfor i hver gruppe listet i tilfældig orden) 
Klubbens tirsdags træningstilbud –  
Vinterlangdistance (årligt sidste søndag i januar måned) –  
Terminslisteløb (C-Løb, divisionsmatch eller lignende) (årligt i april/maj eller august/september)  
 
Prioritet 2:  
Skolemesterskaber for hhv Dragør, Frederiksberg og Københavns kommuner (årligt). 
Bemærkning: Tårnby kommune har for indeværende ikke ønsket at indgå et samarbejde med Amager OK om 
lignende tiltag i Tårnby kommunes skoler, men skulle det med tiden komme på tale, vil det have prioritet i denne 
gruppe! 
Oktober sprint udbudt som terminslisteløb, men særligt tilbud til Sundhedsugen i Tårnby kommune. 
 
Prioritet 3: 
Små arrangementer med begrænset forventet deltagerantal så som: 
Follow up løb for børn/unge og familier i.f.m. findvej dagen og lignende. 
Ønsker om små arrangementer for f.eks. spejdergrupper, adventure racere og lignende. 
 
 
Til denne prioritering skal det bemærkes at Prioritet 3 IKKE betragtes som ligegyldige, men brug af klubbens 
ressourcer til disse arrangementer må ikke reducere klubbens muligheder for at rekruttere arrangører og 
hjælpere til arrangementer under Prioritet 1 og 2 
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På den baggrund er det bestyrelsens holdning, at arrangementer under Prioritet 3 kun skal udbydes såfremt der 
er villige og frivillige arrangører og hjælpere, uden at der skal headhuntes og overtales for at finde disse 
nøglepersoner. Med andre ord, det står ethvert medlem eller en gruppe af medlemmer frit for, efter konsultation 
af bestyrelsen, at iværksætte disse tilbud, men initiativtageren eller tagerne må selv stå for rekruttering af 
nødvendigt personel, med skyldigt hensyn til højere prioriterede tilbud, som listet ovenfor. 
 
En drøftelse af hvad der giver medlemstilgang og hvad der ses som ”gratis underholdning” uden at det fører til 
medlemstilgang resulterede i følgende konklusion: 
Amager OK er privilegeret af et stort ”opland” nemlig Amager og det centrale København. 
Endvidere er Amager OK privilegeret af en løbende medlems fremgang, som efter bedste overbevisning IKKE er 
et resultat af de ovenfor prioriterede tilbud, måske lige med undtagelse af ”Klubbens ugentlige tirsdags trænings 
tilbud” 
 
Mange af vore nye medlemmer oplyser selv at de enten allerede er dedikerede orienteringsløbere der flytter fra 
provinsen og udlandet til København og ønsker at dyrke deres sport her. Geografisk er Amager OK et 
”nærliggende” tilbud. 
Andre oplyser at de enten som spejdere eller under aftjening af værnepligt har stiftet bekendtskab med O-Løb 
og nu ønsker at dyrke denne sport, måske efter at Maratonløb, Triatlon, Adventure race og lignende ikke 
længere har deres interesse. 
 
Spejdere og Værnepligtige er i dag en talmæssigt stærkt reduceret rekrutteringsgruppe. Amager OK ser derfor 
satsning på skolerne som det vigtigste fokusområde når det gælder om at sikre medlemstallet på sigt. Her og nu 
giver disse tilbud ingen eller kun meget få nye medlemmer, men det er vores håb at om 10-15 eller 20 år 
kommer disse i klubberne og når de spørges om ”hvorfor O-Løb” vil svare at de prøvede det dengang de gik i 
folkeskolen, og nu ser denne sport som et alternativ til de mere rene fysisk krævende sportsgrene, altså som nu 
ønsker noget også til det mentalt tekniske som O-sporten giver. 
 
 
Ovenstående kan sammenfattes til en politik således: 
 
Amager OK skal prioritere modtagelse af ”spontant ankommende” nye medlemmer højt, således at de føler sig 
velkomne i klubben. 
 
Amager OK skal fortsat tilbyde de omtalte skolemesterskaber, som allerede er aftalt som årligt tilbage vendende 
begivenheder. 
 
Amager OK vil som noget nyt forsøge, i første omgang 1 gang om foråret og 1 gang om efteråret, startende i 
2018, at tilbyde et egentligt introduktions/begynder kursus, afholdt en lørdag i dagtimerne. Deltagelse vil være 
gratis for aktive medlemmer af Amager OK men vil også blive udbudt offentligt, mod betaling af et deltagergebyr, 
for andre interesserede. 
 
 
 
Notat udarbejdet af Rolf Andersen på vegne af bestyrelsen for Amager OK 
Version 2 dateret 2017-09-13 
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Bilag 2 
 
 
MATRIX FOR AMOK BESTYRELSESMØDER: 
 
KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE (1.MØDE EFTER Generalforsamling) 

1. Valg af referent 

2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 

3. Konstituering af bestyrelsen 

4. Konstituering af udvalg 

5. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

6. Gennemgang af udkast til referat fra Generalforsamlingen 

7. Gennemgang af Aktionslisten 

8. Opfølgning på Generalforsamlingen (sager!) 

9. Planer for det kommende år 

10. Opfølgning på EKSTERNE AMOK arrangementer 

11. Opfølgning på INTERNE AMOK arrangementer 

12. ? 

13. ? 

14. ? 

15. Næste års møderække til og med Konstituerende møde om et år. 

16. Eventuelt 

 
MELLEMLIGGENDE BESTYRELSESMØDER 

1. Valg af referent 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Gennemgang af Aktionslisten 

4. Økonomi status 

5. Kort nyt fra udvalgene 

6. ? 

7. ? 

8. ? 

9. Næste møde 

10. Eventuelt 

 
SIDSTE MØDE INDEN GENERALFORSAMLING 

1. Valg af referent 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

3. Gennemgang af Aktionslisten 

4. Dagsorden for kommende Generalforsamling 

5. Kandidater til valg på kommende Generalforsamling 

6. Kig på Årsregnskab for fremlæggelse på Generalforsamlingen 

7. Budget for kommende år. 

8. ? 

9. ? 

10. ? 

11. Eventuelt 

 


