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Amager OK – bestyrelsesmøde 
Tid: 23. maj 2018 klokken 19.00-21.30 
Mødested: Vandtårnet på Oliefabriksvej 
 
Til stede: Rolf, Jette, Inge, Mette, Flemming, Søren, Andreas og Daniel 
Afbud: Kim 
 

 
1. Valg af referent 

Daniel. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Godkendt. 
 

3. Gennemgang af Aktionslisten 

Nummer Titel Status Ansvarlig 

120 Liste over funktioners indhold Afventer Daniel  

144 Indkøb af trådløst internet til Vandtårnet I proces Andreas 

143 Indkøb af projektor/gardiner Projektor købt 
Gardiner afventer. 

Flemming 
 

150 Drøftelser om kommunikationsstrategi og 
primære kommunikationskanaler 

Ingen løsning på 
flere 
informationskanaler, 
men ny procedure 
for udmeldinger om 
træninger.  

Daniel 

153 Implementering af strategi Punkter til 
udmøntning sendes 
ud til udvalgene 

Daniel 

154 Træningstur til Sverige (eller anden 
destination) 

Arrangeres i foråret 
2019 

Søren 

155 Nye regler for klubmesterskab På dagsordenen. 
Lukket. 

Rolf 
 

156 Drøftelser med Amager Demons om lokale Pågår Flemming 

158 Workshop om Condes En aften arrangeres 
snart 

Rolf 

159 Familieorienteringsarrangementer Bente og Daniel 
mødes slut juni for 
at planlægge 
rammerne 

Daniel 

 
4. Økonomistatus (Jette) 

Økonomien er sund.  Der er et overskud fra divisionsmatchen 6. maj. Der indkøbes en ny printer (se evt.).  
 
Trænere bør ikke have store personlige udgifter til afholdelse af træning. 
 
Lærke har efter ansøgning fået bevilget 50 % af udgifterne til et trænerkursus (fysisk træner) ud fra klubbens 
regler om støtte til kurser. 
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5. Kort nyt fra udvalgene 
Forretningsudvalget:  
Vi har meldt til Østkredsen, at vi kan arrangere et C-løb 3. maj 2020. Vi arrangerer Vinterlang og Oktobersprint i 
2019. 
 
Oktobersprint: Afvikles ikke i 2018, men et andet arrangement 8. oktober (Tårnby i bevægelse) afventer indtil 
afklaring af, om henvendelsen fra Tårnby Kommune er seriøs. 
 
Divisionsmatch 6. maj: Aldeles vellykket. Stor tilfredshed med arrangementet. Evalueringsnotat er modtaget fra 
stævneleder (Erik). 
  
Træningsudvalget:  
Efter en stille vinter er der kommet godt gang i deltagerantallet til træninger.  
 
Nyt træningskoncept er introduceret: Træningsløbsserie med tidtagning og samlet konkurrence (Tovholder: 
Ernst). 
 
Vi skal på længere sigt måske gentænke vintertræningen, fx kan vintertræninger med o-baner afløses af mere 
fysiske træninger, floorball eller andre variationer. 
 
Det overvejes at systematisere kørsel, når der er træning til Kongelunden, så flere deltager.  
 
Arrangementsudvalget: 
Midsommerløb på Naturcenter Amager 19. juni.  
 
Jubilæumsfest: Holdes i september, så der er bedre mulighed for at være ude. Dato bliver muligvis 29. 
september. Der er nedsat et festudvalg, og flere kan komme til, hvis de er interesserede. 
 
Juleløb: foreslåede datoer 4.december eller 11. december 
 
Nytårskur: foreløbigt planlagt til 19. januar 
 
PR-udvalget: 
Ernst lavede en rigtig fin pressemeddelelse og gode fotografier fra divisionsmatchen. Amagerbladet og 
Tårnbybladet bragte større artikler på baggrund af pressemeddelelsen. 
 
Materieludvalget: 
Vandtårnet spørger, om vi har brug for et rum til materiel eller andet (service/tøj) på øverste etage i tårnet. Rolf 
har takket ja. 
 
Kortudvalget: 
Der arrangeres ny workshop om den nye kortnorm for de kortansvarlige i klubberne. 
 
Børne- og Ungeudvalget: 
Bente og Daniel mødes og planlægger et eller flere familie-arrangementer i efteråret. Det kan fx også være 
legeplads-orientering. 
 
Skole-O 
Erik fortsætter i samme høje tempo med masser af aktiviteter.  
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6. Privatlivspolitik for Amager OK (Daniel) 
25 maj 2018 træder en ny persondataforordning i kraft. Privatlivspolitikken er udformet med baggrund i 
skabeloner og vejledninger fra DOF/DIF. Politik lægges på hjemmesiden og besked sendes ud til medlemmerne. 
Fortegnelse over behandling af oplysninger udarbejdes også. 
 

7. Nye regler for Klubmesterskab (Rolf) 
Rolf efterspurgte input. Der bliver en klubmester for hhv. herrer og damer. Kun svære og mellemsvære baner 
tæller i mesterskabet. Der indkøbes nye pokaler med plads til navneindgravering. 
 

8. Nye regler for Divisionsturneringen (Rolf) 
Forslaget, der kommer fra Nordkredsen, har større effekt i Østkredsen, da der her er flere divisioner. Der er ikke 
opbakning i DOF’s hovedbestyrelse til forskellige reglementer i de tre kredse. Vi afventer afklaring. 
 

9. Midsommerløb 19. juni 
Midsommerløbet er vores afslutning før sommerpausen. Maden betales af klubben. Indbydelse sendes ud i den 
kommende uge. 
 

10. Diverse arrangementer 
Outdoor-festival 16. juni 
Man kan prøve forskellige former for aktiviteter. Der er forhåndstilmelding. Vi laver en aktivitet. Ansvarlig: Arnau 
og Anna G. 
 
Skole-O Dragør 20. juni 
Ansvarlig: Erik. 
 
Kongelundsfortet i bevægelse 27. juni 
Ansvarlig: Hans. 
 
Remiseparken 27. juni 
Follow-up-arrangement efter et forløb for Peder Lykke Skolen. Ansvarlig: Erik. 
 
Opstart af tirsdagstræning efter sommerferien 
Vi starter 7. august. 
 

11. Næste møder 
Næste bestyrelsesmøder: 5. september 2018, 14. november 2018, 6. februar 2019, 27. marts 2019 
 
Næste generalforsamling: 19. marts 2019 
 

12. Eventuelt 
a) Ny printer indkøbes. 
b) Møde med Tårnby Kommune og kommunens foreninger 26. maj. Tårnby Kommune er begyndt at have 

fokus på, om fx halfaciliteter hovedsageligt benyttes af personer bosiddende i kommunen. 
c) Naturpark Amager – ruter på veje: Inge og Daniel hjælper Naturpark Amager med at udpege mulige 

ruter på eksisterende stier. Der laves også en promoveringsvideo om glæden ved naturen og 
orienteringsløb. 


