Amager OK – bestyrelsesmøde 17. august 2016 klokken 19.00-21.30
Til stede: Mette, Søren, Lærke, Rolf, Andreas, Inge, Daniel

1) Valg af referent
Daniel.
2) Godkendelse og opfølgning på referat fra møde 6.april.
Referatet godkendt.
Aktionspunkter:
115 på dagsorden; ikke afsluttet
116: Bente kører videre, Rolf hører hende om status (er uafklaret); B&U kræver flere trænere og
opbakning fra forældre samt tidligere træningstidspunkt (sen eftermiddag); ikke afsluttet
117: Ingen har endnu taget imod udbuddet; Rolf kører videre; afsluttet
118: Jan; afsluttet
119: Jette; afsluttet
120: Ikke afsluttet; se også punkt 4
121: Bestilt og afsluttet
122: Lukket og afsluttet
3) Økonomistatus (skriftligt fra Bjarne)
Økonomien er sund.
Økonomiske dispositioner drøftes på næste møde.
4) Opfølgning på fordeling af opgaver ref pkt 8 ved sidste møde.
a. O-service: Daniel
b. Løb: Jan
c. Kørsel: Rolf
d. Adm.: Søren
e. Referat: Daniel, men ekstern på GF
f. Postkassen tjekkes cirka hver anden dag. Men nogle mails er blevet tjekket for sent.
Frekvensen øges.
g. Tilmeldinger til prøvetræninger sendes fremover direkte til Søren for at undgå det ekstra led
gennem klubbens postkassen.
h. Jette, overdragelse endnu ikke gennemført.
i. SI: Søren (der købes flere brikker til salg og udlån; 5 små og 5 store), klubtøj: Andreas
j. Materiel: Andreas
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k. Find vej: Inge
l. KTIS og TFR: Erik. Der er møde hos Tårnby Kommune 21/9. Rolf, Erik og evt. Søren deltager.
m. Web: Theis har det tekniske ansvar.
5) Kort Nyt fra udvalgene:
a) FU: (Rolf)
i.
Arbejdsgang for FU – mødes kun, hvis der er en sag/anledning. Det har ikke været
nødvendigt.
b) AU: (Mette)
i.
Divisionsmatch 28.august. Alt er klart.
ii. Klubmesterskab 25.september 2016 – afholdes i forbindelse med oprykningsmatchen.
iii. Tårnby Supersprint 8. oktober – en del af Tårnby Sundhedsuge. Henvendelse fra Tårnby
Kommune. Vi svarer, at vi ikke deltager, og vores ressourcer bruges i stedet på
divisionsmatch i august og vinterlang i januar 2017.
iv.
Juleløb 13. december (Jens spørges ad) og middag 20. december
v.
Vinterlang 2017 – vi byder ind med et løb den sidste søndag i januar (29. januar), hvis
der fortsat er plads i o-kalenderen denne dag. Det er uafklaret, om der bliver en
decideret vinterlang-serie. Rolf kontakter de andre klubber i vinterlang-samarbejdet.
vi.
Skoleorientering i Valbyparken: 5. oktober; et par yderligere frivillige efterspørges
vii.
Peder Lykke Skolen: Et forløb over tre uger for deres 4.- og 5-klasser. Erik har sendt en
mail ud til alle i klubben.
c) TU: (Søren)
i.
Træning er planlagt for efteråret.
ii. Der er faste klubaftener den første tirsdag i måneden.
d) KMU: (Jette og Rolf)
i.
4 nye AMOK Find-vej-projekter; til vands og på land i og omkring Amager Strandpark
e) PRU: (Lærke)
i.
Udvalget er genstartet, aktiviteterne på den officielle facebookside og kontakten til
lokalaviserne intensiveres.
ii. Referater fra BM lægges på hjemmesiden.
iii. Instruktioner lægges også på hjemmesiden.
f) BUU
i.
Intet.
g) Skole (Erik)
i.
En række løb og skolemesterskaber arrangeres.
ii. Der tegnes skolekort og skolenærkort på og nær skoler på Amager, på Frederiksberg og
i Hvidovre.
6) Revision af ”Mål for Amager Orienteringsklub”
i.
Vi drøfter stikord til forslag til GF på næste bestyrelsesmøde
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ii.

Andreas udformer et udkast til nye formuleringer, der er i tråd med de nuværende
aktiviteter

7) Revision af vedtægters § 5.1 og 9.1
i.
5.1: Regnskabsår angiver ukorrekte datoer.
ii. 9.1 Foreslås rettet til ”med udgangen af april”, så regnskabet (der afsluttes 1. april) kan
præsenteres på GF.
8) Eventuelt
i.
Intet
9) Næste møde er 16. november
Aktionsliste
115
Revision af formålsparagraf på GF 2017
116
Opfølgning på Børne- og Ungeudvalget
120
Liste over funktioners indhold
123
Kontakt til de andre klubber i vinterlang-samarbejdet for
at afklare status
Drøftelser af økonomiske dispositioner
124
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Rolf + Andreas; på næste møde
Rolf
Daniel
Rolf
Rolf; på næste møde

