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AMAGER OK – BESTYRELSESMØDE, REFERAT 
 
Tid: 8. april 2019 klokken 19.00-21.00 
Mødested: Vandtårnet på Oliefabriksvej 
Til stede: Rolf, Jette, Flemming, Søren, Inge, Kim, Mette og Daniel 
Ikke til stede: Andreas 
 
1. Valg af referent 
Daniel. 
 
2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 
Ingen nye. 
 
3. Konstituering af bestyrelsen 
Ingen ændringer. 
 
4. Konstituering af udvalg 
Udvalg opdateret. Se hjemmeside. 
 
Daniel i TRU. 
Inge i BUU. Flemming og Mette backup. 
 
5. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
Godkendt. 
 
6. Gennemgang af Aktionslisten 

Nummer Titel Status Ansvarlig 
143 Indkøb af gardiner Afsluttet. - 
144 Indkøb af trådløst internet til 

Vandtårnet 
Afsluttet. - 

158 Workshop om Condes En aften arrangeres snart. 
Mail med ”ønskeliste” er 
sendt ud. Sendes ud igen. 
Forventes afholdt primo 
2019. 

Rolf 

 
7. Opfølgning på generalforsamlingen  
Opfølgning på strategidiskussion. Temaer i diskussionen var klubbens profil og familieorientering. Bestyrelsen 
diskuterede, hvordan der skulle følges op. Bestyrelsen afholder et møde kun om dette punkt. Dernæst sendes en konkret 
ramme og handlingsliste ud, hvor medlemmerne kan melde sig på. Daniel sender materiale ud til bestyrelsen forud for 
mødet. 
 
Budget 2019 er opdateret. 
 
8. Planer for det kommende år 
Løb, arrangementer og træninger er planlagt. Vi ser meget frem til Metr-O Cup, der har stor opmærksomhed. 
 
9. Opfølgning på eksterne AMOK-arrangementer 
Skoleløb gennemføres med den vanligt høje frekvens.  
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Daniel finder stævneleder til Vinterlang 2020. 
 
10. Opfølgning på interne AMOK-arrangementer 
Sommerløb osv. også planlagt og på skinner. 
 
11. Tårnby kommune tilskudsordning 
Folkeoplysningsudvalget i Tårnby Kommune har sendt forslag om nye regler for tilskud i høring. De nye regler betyder i 
praksis, at man skal have 50 % medlemmer fra Tårnby Kommune (eller fremvise en tendens gående derimod) for at 
oppebære tilskud eller ret til lån af lokaler. Undtaget er dog ”nicheforeninger etc.”, og vi håber, at AMOK regnes som en 
sådan. AMOK modtager ikke økonomisk tilskud fra Tårnby Kommune, men låner lokalerne i Vandtårnet. 
 
Daniel sender forslag til høringssvar (ca. 1/2 side). Høringsfrist 1. juni.  
 
12. Materiel 
SI-investering er effektueret, så vi med kun få lån af materiel kan dække Metr-O Cup og tilsvarende materielkrævende 
arrangementer. 
 
13. Lås på kælder Amager Landevej 
Der er sat lås på, da en flok unge havde taget ”festligt” ophold dernede. 
 
14. Møderække 
BM: 3. juni 2019, 2. september 2019, 6. november 2019, 2. marts 2020, 30. marts 2020 
GF: 17. marts 2020 
 
15. Evt. 
Intet. 


