Møde i Amager OK’s bestyrelse
Onsdag den 8. februar 2017 klokken 19.00 i Naturcenter Amager
Til stede: Inge, Lærke, Bjarne, Rolf, Søren, Daniel (referent)
Ikke til stede: Mette, Andreas

1) Valg af referent
Daniel.
2) Opfølgning og godkendelse af referat fra møde 16.november 2016.
Der skal være en drøftelse af de økonomiske dispositioner. Daniel udfærdiger et oplæg til
forretningsudvalget, som udformer et oplæg til diskussion på generalforsamlingen.
3) Aktionspunkter fra listen 16.november
Ad 125: Jette har sagt ja til at stille op som kasserer.
Bjarne har sagt ja til at stille op som revisorsuppleant i.s.f. Bjørn Kantsø (Udmeldt)
Aktionsliste:
Revision af formålsparagraf på GF 2017 +
115
vedtægtsændring
116
Opfølgning på Børne- og Ungeudvalget
120
Liste over funktioners indhold
125
Afsøgning af kandidater til ny kasserer

Rolf
Rolf
Daniel
Alle

På dagsordenen til GF
Ikke afsluttet
Ikke afsluttet
På GF

4) Økonomistatus (Bjarne)
Økonomien er gunstig.
Bestyrelsen vil lægge op til diskussion af økonomien på generalforsamlingen.
5) Kort Nyt fra udvalgene:
FU: (Rolf)
Rolf har bevilget 50 % dækning af deltagergebyr til DOF-Akademiet.
AU: (Mette) Se også punkt 7)
Daniel fremlagde evalueringen af Vinterlang. Det var et godt arrangement, og der var ros fra
løbere til baner og arrangement. Den fulde evaluering sendes til bestyrelsen og
arrangementsudvalg, men hovedpunkter er, at vi skal huske vand med mål, selv om stævnecenter
lå lige ved siden af, og at vi skal planlægge medhjælperressourcerne, så flest muligt kan løbe.
Desuden var der en postplacering ved et underjordisk cykelskur, som voldte nogle tekniske
problemer, da o-kort typisk ikke kan tegnes i to planer.
TRU (Søren):
Mange forskellige medlemmer planlægger træninger i foråret 2017 (i alt 9, hvoraf flere debutanter).
Der deltager gennemsnitligt 20 til træningerne, hvilket er tilfredsstillende, men dog stadig med
mulighed for endnu flere.
Måske skal vi udbyde nogle af vores tirsdagstræninger som åbne løb til nye løbere (man kan
melde ind på Find Vej-kalenderen. Træningsudvalget kontakter Anne Marie Kamilles (amk@dof.dk) eller Erling Thisted (et@do-f.dk) (DOF) og ser nærmere på det.
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City-Orienteringsløbet (Lyngby OK) skal også koordineres med træningskalenderen.
Træningsudvalget overvejer flere sammenhængende forløb, som supplerer de mere enkeltstående
træninger arrangeret af enkeltpersoner.
Træningsudvalget overvejer også at inkludere banelægningskurser i klubaftenerne eller som
separate begivenheder/studiekredse på andre dage end tirsdage.
KMU: (Jette og Rolf)
Opdateret grundmateriale til brug ved korttegning for hele Amager er bestilt.
PRU: (Lærke/Daniel)
Lærke træder ud af udvalget, og ny formand for udvalget er Daniel. Han skriver ud til klubben og
spørger, om der er nogen, der har lyst til at deltage i PR-arbejdet.
PR i forbindelse med Vinterlang fungerede godt, selv om vi kunne have gjort endnu mere. To
pressemeddelelser blev til to artikler i Amager Bladet og 2770. Det fortsætter vi med.
BUU: (Bente ???)
Familie- og børnetræninger er nøglen til nye medlemmer på sigt. Find Vej-dagen skal derfor
optimalt set efterfølges af en indsats de efterfølgende uger. Men dette forløb kan heller ikke stå
alene, og der skal være et konstant og regulært tilbud til familier, hvis de skal fastholdes. Der
nedsættes i forbindelse med generalforsamlingen en gruppe, der skal gennemtænke og
gennemføre familiekonceptet. Der er mulighed for økonomisk støtte fra DOF/Nordeafonden til
familieinitiativer.
Skole: (Erik)
Meget højt aktivitetsniveau. Erik har sendt skriftlig orientering. Bestyrelsen er tilfredse med den
nuværende organisering, hvor Erik finder de hjælpere, han har brug for.
6) Generalforsamling 14. marts 2017 - valg til bestyrelsen
Rolf beder om input til beretningen fra bestyrelsen. Sendes på mail. Han sender også beretningen
rundt til kommentering.
Lærke genopstiller ikke.
Bjarne stopper som kasserer. Jette stiller op som ny kasserer.
Arrangementsudvalget spørges, om de vil arrangere spisning til generalforsamlingen.
7) Planer for 2017 og 2018
a. Familieorientering? (Rolf)
Se punkt 5) BUU.
b. Find vej-dagen 29. april 2017 (Rolf)
Der er tre events: Kongelundsfortet, Naturcenter Amager Strand og Naturcenter Amager.
c. Stjerner i natten 19. maj 2017 (Rolf)
Søren koordinerer, Daniel og Lærke er medhjælpere.
d. AMOK Midsommerløb og hygge 20. juni 2017 (AU)
Arrangementsudvalget arrangerer.
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e. Tårnby Kommune Sundheds-O-Løb oktober 2017? (Rolf + AU)
Vi byder ind med et arrangement til sundhedsugen.
f. Klubtur Bornholm Høst Open oktober 2017 (Rolf)
20 medlemmer er tilmeldt. Fire huse er lejet, og fire biler sendes afsted.
g. Amager Vinterlang 28. januar 2018 (AU)
Vi lægger billet ind på vinterlang i 2018.
h. Divisionsmatch eller C-løb i Kongelunden april/maj 2018? (Rolf + AU)
Vi afventer tilbagemelding fra planlægningsudvalget. Hvis de ikke accepterer en divisionsmatch,
håber vi på, at vi kan arrangere et c-løb i samme periode.
8) Regler for STAFET samarbejde PiSkAmOK i 2017 (Rolf)
Når man har indgået et stafetsamarbejde, skal man stille op under PiSkAmOK-samarbejdet, og
ikke egen klub, når man stiller op til stafet. Vi må formidle dette til medlemmerne.
9) Copenhagen Orientering Runners og Senior Talent træning - torsdage. (Rolf)
Træningsudvalget informerer om, at tilbuddene eksisterer. Se også referat for mødet den 16.
november 2016 punkt 17).
10) Godtgørelse/dækning af omkostninger ved træninger mm. (Rolf)
De kunne være en overvejelse, om trænere skal have tilskud til løbsafgifter eller på anden måde
godtgøres. Der var ikke tilslutning til dette, da der i så fald ville være mange funktioner i klubben,
der tager tid og dermed kunne udløse godtgørelser. Vi skal ikke indføre honorarer i en frivillig klub.
11) Eventuelt
a) Skærmen fylder 60 år. Rolf deltager og har gave med (øl fra Amager Bryghus).
b) Repræsentantskabsmøde 4. marts. Rolf kan ikke deltage. Erik deltager i egenskab af
æresmedlem. Daniel deltager.
c) KMU nedsætter et hurtigtarbejdende udvalg til indkøb af nyt flag.
12) Næste møde 2017
Vi afventer valg til bestyrelsen og et konstituerende møde.
Aktionsliste
Revision af formålsparagraf på GF 2017 +
115
vedtægtsændring
116
Opfølgning på Børne- og Ungeudvalget
120
Liste over funktioners indhold
126
Formidling af PiSkAmOK-stafetregler
127
Oplæg til generalforsamlingen om økonomi
128
Tilkendegivelse af deltagelse i Sundhedsugen
129
Tilkendegivelse af deltagelse i Stjerner i Natten
130
Opstart af udvalg til Familieinitiativet
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Rolf
Rolf
Daniel
Rolf
Daniel
Rolf
Søren
Rolf

På GF
Ikke afsluttet
Ikke afsluttet
Snarest
Snarest
Snarest
Snarest
På GF

