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AMAGER OK – BESTYRELSESMØDE, REFERAT 
 
Tid: 3. juni 2019 klokken 19.00-21.30 
Sted: Vandtårnet på Oliefabriksvej 
Til stede: Rolf, Jette, Andreas, Flemming, Kim og Daniel.  
Ikke til stede: Søren, Inge, Mette. 
 
1. Valg af referent 
Daniel. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
Godkendt. 
 
3. Aktionslisten 

Nummer Titel Status Ansvarlig 
158 Workshop om Condes En aften arrangeres snart. 

Mail med ”ønskeliste” er 
sendt ud. Sendes ud igen. 
Forventes afholdt 2019. 

Rolf 

159 Stævneleder til Vinterlang Daniel finder en 
stævneleder eller varetager 
selv rollen. 

Daniel 

160 Evt. trailer (forudsætter 
parkeringsplads til trailer) 

Parkeringsløsning afsøges. Materieludvalget 

 
4. Økonomistatus  
Økonomien er sund. Vi har investeret i materiel, men har stadig et overskud. 
 
5. Kort nyt fra udvalgene 
PR-udvalget:  

a) Ernst har gjort en jætteindsats i forbindelse med Metr-O Cup. 
 
Træningsudvalget:  

a) For at mindske forvirring bør startsteder fastholdes, når de først er meldt ud. Vi skal generelt sikre en træning af 
høj kvalitet. Særligt når de kommer som følgearrangementer efter Metr-O Cup. Det betyder, at baner bør lægges 
i god tid før træningen, så rammerne ligger fast.  

b) Udvalget mødes snart for at planlægge efteråret. Første træning er 13. august. 
 
Arrangementsudvalget:  

a) Stjerner i natten: Der mangler en person. Rolf støtter op. 
b) Sommerafslutning: Rolf laver løbet. Kim og Flemming klarer maden, og Flemming koordinerer/modtager 

tilmeldinger. 
 
Forretningsudvalget:  

a) Har ikke holdt møder siden sidste BM. 
 
Familie-o-udvalget: 

a) Se punkt 6. 
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6. Opfølgning på møde om Familieorientering 
Vi starter Familie-O op i efteråret (se bilag 1). Det er designet til at være en overkommelig opgave for arrangøren. Daniel 
sender besked ud for at få 10 arrangører til efteråret. En gruppe laver alle baner, og arrangøren skal mere eller mindre 
blot sætter poster ud og afvikle. 
 
7. Status på Tårnby Kommunes nye regler for godkendelse af folkeoplysende foreninger 
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. 
 
Rolf deltog i endnu et informationsmøde hos Tårnby Kommune, hvor det fremgik, at de i stedet for den oprindelige 50 % 
måske ville arbejde for, at klubben i stedet skal have en ”overvejende andel” af medlemmer bosiddende i Tårnby 
Kommune. 
 
DGI og DIF har også sendt et åbent høringssvar til kommunen, hvor de fokuserer på det juridiske aspekt. De mener ikke, 
at ordningen følger Folkeoplysningsloven og opfordrer til en frivillig ordning i stedet. 
 
Daniel sendte høringssvar 30. maj (se bilag 2).  
 
Tårnby Kommunes forvaltning holder møde KTIS og TFR den 3. juni 2019 for at drøfte mulige løsninger. 13. juni holdes der 
møde i Folkeoplysningsudvalget, hvorefter forslaget sendes til beslutning i kultur- og fritidsudvalget og 
kommunalbestyrelsen. 
 
8. Status divisionsmatch 3. maj 2020 
Måske flyttes denne match til sidste weekend i april, da den ellers falder sammen med 10-Mila, som mange 1.- og 2. div.- 
løbere deltager i. 
 
Bestyrelsen vil se på, om stævneorganisationen fastholdes. Det afventer Metr-O Cup-evalueringen (se punkt 9). 
 
9. Metr-O-opfølgning 
Udvalget holder møde 3. juni. Arrangementet var en gigantisk succes, og udvalget er ved at evaluere. Metr-O Cup 2020 
skal planlægges sammen med divisionsmatch 2020. Især, hvis den igen skal afholdes i maj 2020. 
 
10. Klubledermøde 17. juni 
Rolf og Flemming deltager. 
 
11. DOF-plan 2025 
DOF står for at revidere strategien (til en Plan 2025). Et udvalg arbejder med dette, og vi afventer udvalgets arbejde. Den 
nuværende strategi (Plan 2020) kan findes her: https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/forbundet/strategi-og-
omrader.  
 
12. Revision af kørselsordning 
Lettere revideret. Der er fortsat opbakning fra medlemmer og generalforsamling til kørselsordningen, hvor der er 
incitament til at være chauffør fastholdes. Den reviderede ordning gennemskrives og sendes ud til medlemmerne. 
 
13. Diverse arrangementer (Tårnby Friluftsfestival 26. september, Kongelundsfortet i bevægelse 28. september, Tårnby 
Sundhedsuge start oktober, Valbyparken slut oktober) 
Vi bliver løbende spurgt om deltagelse i flere forskellige arrangementer, som vi tidligere har deltaget i (Stjerner i natten, 
Friluftsfestival osv.). Det kræver en prioritering.  
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I perioder, hvor vi arrangerer masser af stævner (fx Metr-O Cup + Familie), skal vi generelt overveje, hvor mange af disse 
eksterne arrangementer, vi vil være med til at arrangere. Vi vil derfor fokusere på de arrangementer, der er tættest 
knyttet til o-sporten (og som vi måske giver flere medlemmer) og nedjustere engagementet i de arrangementer, der 
ligger i randen af o-sporten, fx Stjerner i natten eller Tårnby Sundhedsuge. 
 
Konkrete beslutninger: 

a) Tårnby sundhedsuge: vi afstår i 2019. 
b) Friluftsfestival: vi afstår i 2019. 
c) Kongelundsfortet i bevægelse: falder sammen med begynderkursus, og vi afstår i 2019. 
d) Valbyparken: Vi siger ja til at deltage, når forespørgslen kommer. 

 
14. Materiel 
Lukket trailer søges anskaffet, så det bliver lettere at pakke, afhente og bringe materiel. Parkeringsplads skal dog findes 
8se aktionslisten nummer 160). 
 
15. Næste møder 
BM: 2. september 2019, 6. november 2019, 2. marts 2020, 30. marts 2020 
GF: 17. marts 2020 
 
16. Evt. 
Intet. 
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BILAG 1 
 
Koncept for Familieorientering i Amager OK  
(Daniel Bachmann, 23. maj 2019) 
 
Inge er den gennemgående koordinator, der følger op på, om der er dækning for alle vagter, men arbejdet med fx 
banelægning og lokaler understøttes af andre.  
 
Daniel laver koncept og indhenter frivillige gennem mails og personlige henvendelser til klubmedlemmer.  
 
Konceptet har følgende hovedpunkter: 
 

1. Konceptet er Familieorientering, dvs. at det ikke er for børn eller unge uden voksne ledsagere. Vi afsætter 
for nuværende ikke ressourcer til skygning. 

 
2. Det foregår lørdage kl. 10.30 (Fælles mødetid og instruktion). Prisen er 25 kr. pr. løber; 50 kr. i alt for en 

familie. 
 

3. Vi laver en bane på ca. 2,5 km (og evt. en længere, hvis der er interesse). Banelægningen foretages af en 
mindre gruppe, der producerer banerne til arrangøren. Fokus er byorientering, der er let at tilegne sig for 
begyndere, men der vil også blive gennemført en lille andel træninger i skoven. På skovdage udvides 
antallet af baner. AMOK-medlemmer er velkomne til alle løb. 

 
4. Der lægges en konkret plan (Daniel) for:  

a. Dato 
b. Steder (forskellige løbsområder, men det gennemføres 3-4 lørdage i træk samme sted). 

Muligheder: Peder Lykke Skolen, Amager Strand, Kastrup Havn. 
Medlemmer opfordres til at melde sig ind som arrangører, og planen offentliggøres dernæst. 
 

5. Klubmedlemmer skal blot melde sig som arrangør. Opgaven består af følgende delopgaver:  
a. (Evt.) at hente kortprint hos banelægger 
b. At sætte poster ud 
c. Modtage familier 
d. Igangsætte start og mål 
e. Servere saft og kiks 
f. Indsamle poster 
g. Koordinere overlevering af posen med materiel til næste arrangør 

 
6. Opstart er 10. august 2019. I første omgang kører det i efteråret 2019 og foråret 2020. Vinter kan måske 

senere komme på tale, hvis der er stort behov. Senere kan deltagende familier måske tages ind i 
vagtskemaet. 

 
Anskaffelse af materiel: 

• Der skal investeres i separate træningstasker med poster og klippetænger 
• Børnetræningsøvelser kan købes senere, hvis der viser sig at være behov. 

 
PR (PR-Udvalget): 

• Plancher 
• Facebook 
• Mails til kontaktpersoner fra diverse henvendelser om tilbud til familier 
• Hovedbiblioteket, indendørs legeplads 
• Besked på intranet på de skoler, vi laver skole-o for 
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BILAG 2 
 
 

Amager, 30. maj 2019 
 
Amager Orienteringsklubs høringssvar vedr. Tårnby Kommunes Folkeoplysningsudvalgs 
beslutning af den 12. marts 2019 om nye regler for godkendelse af folkeoplysende 
foreninger 

 
 
Høring over beslutning 
Amager OK har 20. marts 2019 modtaget høringsbrev fra KTIS og TFR om Folkeoplysningsudvalgets beslutning 
af den 12. marts 2019 om nye regler for godkendelse af folkeoplysende foreninger. Vi ønsker at sende 
nedenstående bemærkninger til beslutningen. 
 
Anerkendelse af problemstilling 
Vi anerkender, lige som Folkeoplysningsudvalget, at det er en udfordring for en kommune som Tårnby, hvis 
faciliteterne i stigende grad anvendes af borgere, der er hjemmehørende i andre kommuner og dermed ikke 
betaler skat i Tårnby Kommune. Vi anerkender desuden, at Folkeoplysningsudvalgets beslutning er et forsøg 
på at påvirke denne udvikling på den lange bane. 
 
Beslutningens uklarheder 
Vi stiller os dog undrende over for den konkrete udmøntning af forslaget, idet vi finder, at forslaget har en 
række uklarheder.  
 
Fx er det ikke klart, hvordan de 8 parametre hver især vægtes i den samlede vurdering. Det er heller ikke klart, 
hvad der konkret menes med de under parameter 7 nævnte ”niche-foreninger etc.”. Endelig er det ikke klart, 
hvordan parameter 6 (at foreningen som udgangspunkt skal være åben for alle, der tilslutter sig dens formål) 
skal opretholdes i en situation, hvor foreninger – for at honorere 50 %-kravet – kan være nødt til at afvise 
ansøgende medlemmer udelukkende med den begrundelse, at de ikke bor i Tårnby Kommune.    
 
Om Amager OK og andre foreninger på tværs af kommuner 
Amager OK er hjemmehørende i Tårnby Kommune, men søger ikke om og modtager heller ikke økonomisk 
tilskud fra Tårnby Kommune eller andre kommuner. Vi låner dog halvdelen af et lokale i Vandtårnet på 
Oliefabriksvej, og det er vi glade for. Da vores idræt generelt foregår udenfor i terræner som skov, fælled og 
by, anvender vi kun i meget begrænset omfang faciliteter som haller og indendørs lokaler. 
 
Da der ikke findes andre orienteringsklubber på Amager (eller København, for den sags skyld), har vi 
medlemmer fra blandt andre Tårnby, Dragør og Københavns kommuner. Af vores nuværende medlemmer er 
ca. 20 % fra Tårnby Kommune. Det svarer omtrent til Tårnby Kommunes andel af indbyggertallet på Amager 
(ca. 45.000 ud af 200.000), og vi er glade for at dække bredt.  
 
Men da vi netop har medlemmer fra mindst 3 kommuner, vil vi have svært ved nogensinde at nå op på mindst 
50 % medlemmer fra Tårnby Kommune (eller andre kommuner, der allerede har indført eller måtte indføre en 
lignende regel). En rigid implementering af forslaget baseret på, at 50 % skal være hjemmehørende i Tårnby 
Kommune, vil vi således have svært ved at honorere, både på kort og lang sigt. Vores antagelse er, at en del 
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andre foreninger, der ligeledes dækker mange kommuner, vil have samme udfordringer med at leve op til 
dette krav. Dermed risikerer man, at denne type foreninger lades tilbage uden mulighed for at være 
hjemmehørende i nogen kommune. 
 
Opfordring 
Skulle beslutningen blive endeligt vedtaget, vil vi derfor opfordre til, at Folkeoplysningsudvalget ikke 
implementerer en rigid anvendelse af reglen, men at de vil vurdere hver enkelt forening ud fra dens særlige 
egenart. Vi vil desuden opfordre til, at der udarbejdes en mere klar definition af begrebet ”niche-foreninger 
etc.” Endelig vil vi opfordre til en revurdering af, om beslutningen er i tråd med parameter 6 i kommunens 
egne principper for godkendelse af folkeoplysende foreninger. 
 
Specifikt for Amager Orienteringsklub håber vi, at vi kan blive betragtet som en nicheforening, da vi er naturligt 
placeret midt på Amager, og da der ikke er andre lignende foreninger i København.  
 
Vi vil desuden opfordre Tårnby Kommune til at fortsætte forhandlingerne med de omkringliggende kommuner 
om en deling af udgifterne, i fald dette måtte være en langsigtet løsning (jf. referatet fra mødet i 
Folkeoplysningsudvalget d. 12. marts 2019). 
 
 
Med venlig hilsen på vegne af Amager Orienteringsklub 
Formand Rolf Andersen og sekretær Daniel Bachmann 
 


