Amager OK – bestyrelsesmøde 13. november 2017 klokken 19.00-22.00
Mødested: Vandtårnet på Oliefabriksvej
Til stede: Rolf, Søren, Jette, Flemming, Kim, Inge, Andreas og Daniel
Afbud: Mette

1. Referent
Daniel
2. Referatet fra sidste møde er godkendt.
3. Aktionsliste
Åbne punkter:
116
Opfølgning på Børne-, Unge- og Familieudvalget
120
Liste over funktioners indhold
139 + 144
Indkøb af PC + trådløst internet
143
Indkøb af projektor og gardiner
149
Workshops om Condes, banelægning, korttegning
150
Gruppe om kommunikation indkaldes
151
Skole-U
152
Strategien udarbejdes til GF
153
Strategiplan
154
Træningstur til Sverige (eller anden destination)
155
Nye regler for klubmesterskab

Rolf + Bente
Daniel
Andreas
Afventer
Bestyrelsen
Daniel
Flemming
Daniel
Daniel
Søren
Rolf

4. Økonomistatus
Økonomien er stadig sund.
5. Nyt fra udvalgene:
PR:
Daniel er nu også redaktør på amagerok.dk. Vi har flere forskellige kommunikationskanaler, og det ville
være godt med en forenkling. Senere kan begivenheder fx oprettes på den eksterne facebook-side og så
kopieres ind i den ”lukkede” gruppe. Dermed fødes alle træninger ind på hjemmesiden.
Vi har drøftet kommunikationen flere gange, og vi nedsætter en gruppe, der kan tale om vores interne og
eksterne kommunikation (aktionspunkt 150). Medlemmer: Daniel, Jette, Inge, Andreas.
Pressemeddelelser kører, men vi får ikke noget med hver gang. Vi prøver alligevel.
TRU:
Der er et højt aktivitetsniveau. Mange laver træninger, og der er mange deltagere.
FU:
Rolf har deltaget i politikermøde i Tårnby Kommune, hvor der var en vis stemning for øget samarbejde
mellem kommunen og foreningerne.
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Skole-o:
Der er høj aktivitet. Erik spørger, om bestyrelsen vil lave et decideret udvalg. Flemming kontakter Erik for
måske at indtræde sammen med Erik i skoleudvalget.
Stævner:
Vinterlang: Ernst er stævneleder, og stævnecenter er igen Peder Lykke-skolen.
Div.match:
Vi afholder divisionsmatch for 3., 5., 6. division: 6. maj 2018 (tidligere var det et C-løb). Erik er stævneleder.
Funktionsledere udpeges i januar. Det bliver nok mere stævne-erfarne medlemmer, da det ikke længere
”blot” er et C-løb, hvor man ellers kunne oplære mindre erfarne kræfter.
Find vej:
Inge kontakter Bente for at se, om hun vil lave noget på Find Vej-dagen.
Tilføjelse efter mødet: Bente står for dagen sammen med Inge og Rolf.
6. Kommunikation
Rolf og Daniel informerede om en uheldig mailkorrespondance. Vi skal bestræbe os på at være
omhyggelige i vores skriftlige kommunikation og hellere ringe op og afklare, hvis der er noget at være i tvivl
om.
7. Private fester
Tårnby Kommune er spurgt. Man må ikke bruge klublokalet til private arrangementer. Det vil være
konkurrenceforvridende.
8. Nye regler for klubmesterskab
Rolf laver et nyt koncept, måske et A- og B-mesterskab. Eventuelle input sendes til ham.
9. Nye regler for divisionsturnering 2019
DOF arbejder på nye regler. Flere i Østkredsen mener, at det vil favorisere de store klubber. Argumentet for
det nye system er blandt andet, at det vil fremme børne- og ungdomsarbejde.
10. Klubture – depositum
Arrangører af fester, klubture og øvrige arrangementer for klubben skal huske, at de godt kan melde ud, at
der er en sidste frist for afmelding og måske en dato for, hvornår depositummet er tabt.
11. Wifi i Vandtårnet – se aktionspunkt 144
12. OCAD-licenser
Klubben betaler Eriks opgradering til en PRO-licens. Hans gamle licens overgår til klubben.
13. STC og Cph Orienteering Runners
Cph-O kan skrive i vores gruppe, så de kan reklamere for deres træninger. STC har høj kvalitet, og Søren
sender en besked ud.
14. Find Vej-dagen
Er behandlet (se under punkt 5)
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15. Næste møder
21. februar og 19. marts (der er generalforsamling 13. marts)
16. Evt.
DOF-akademiet afholdes 13. januar. Der er gode kurser. Tilmelding i o-service.
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