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AMAGER OK – BESTYRELSESMØDE, REFERAT 
 
Tid: 2.september 2019 klokken 19.00-21.30 
Sted: Vandtårnet på Oliefabriksvej 
Til stede: Rolf, Jette, Andreas, Flemming og Søren.  
Ikke til stede: Daniel, Inge, Mette og Kim. 
 
1. Valg af referent 
Søren/Rolf. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  

Ingen Bemærkninger. 

 

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 Julia Bjerre har sagt ja til at 
være stævneleder. 

Afsluttet 

160 Evt. trailer (forudsætter 
parkeringsplads til trailer) 

Trailer indkøbt og casco 
forsikring tegnet. Trailer 
parkeres på Tårnby 
kommunes ejendom på 
Tømmerupvej 34. 

Afsluttet 

 

Begynderkursus planlagt til afholdelse ultimo september aflyses. Forventes afholdt senere i vinteren 2019/2020 

 

4. Økonomistatus  

Klubbens økonomiske status fremlægges. Alt ser fint ud. Flere store investeringer på trods. 
Afgift på Mobile pay bliver fremover 50 kroner på mdr. Vi fortsætter vores abonnement. 
Familietræning lørdag (de første 4) har givet et pænt overskud. Der har deltaget ca. 250 - ligeligt fordelt på børn og 
voksne. Få gengangere fra gang til gang.  

 
 
En OCAD licens er opgraderet og betalt. (Ernst) 
Få medlemmer er i restance. Max. 320 kr. 
 

5. Kort nyt fra udvalgene 

Udvalgene fremlægger deres arbejde. 
 
FU: Intet fra forretningsudvalget. 
 
TU: Træningsudvalget fremlægger at stort set alle træninger er dækket. 
 
AU: Juleløb fremrykkes til d. 10 dec. 
Nytårskur bliver lørdag d. 18. januar. 
 
MU: 3 SI-brikker er bestilt. Det er af den slags, der kan bruges til berøringsfri kontrol. 

 

6. Status på kommende stævner 

Julia er stævneleder på vinterlang. Erik og Jan er banelæggere. Afholdes på Frederiksberg. 
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1./2. div. match er rykket frem til 19.april 2020. Alle vigtige funktionsledere har meldt klar. 
Ernst er tovholder for Metr-O serien maj 2020 
 

7. Gentagelse af Daniels medlemsanalyse fra 2017? 

Medlemsanalysen tænkes gentaget efter vores 1.&2. div. Match i 2020. 
 

8. Forespørgsel fra DOF om projekt ”Naturfremmede børn ud i naturen” 

Ikke stemning for at deltage. Første del forventes i april/maj 2020 hvor vi har travlt med andet. 

 

9. ØK Månedens klub AMOK ved klubledermødet den 4.november 

Der er tradition for at en klub ved Østkredsens klubledermøder præsenterer sig selv. Ved næste møde den 4.november er 
det AMOKs tur. Rolf er ansvarlig for at lave en præsentation. 

 

10. Dialogmøde med Tårnby kommune 30.oktober 

Rolf deltager. 

 

11. Næste møder 

BM: 6. november 2019 (hvis der er emner!), 2. marts 2020, 30. marts 2020 

GF: 17. marts 2020 

 

12. Evt. 

Intet. 

 

Kl 20:24 mødet slut 


