AMAGER OK – BESTYRELSESMØDE, REFERAT
Tid: 6. november 2019 klokken 19.00-21.00
Sted: Vandtårnet på Oliefabriksvej
Til stede: Rolf, Jette, Søren, Flemming, Inge, Daniel.
Ikke til stede: Kim, Andreas, Mette.
1. Valg af referent
Daniel.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.
3. Aktionslisten
Nummer
158

Titel
Workshop om Condes

Status
En aften arrangeres snart.
Mail med ”ønskeliste” er
sendt ud. Sendes ud igen.
Forventes afholdt 2019.

Ansvarlig
Rolf

4. Økonomistatus
a) Økonomien er sund. Vi har investeret betragteligt i materiel, men saldoen kun svagt faldende.
b) Daniel og Søren tjekker op på, om vi sætter indmeldelser hurtigt nok i proces.
5. Kort nyt fra udvalgene
Forretningsudvalget:
a) Dialogmøde med Tårnby Kommune: Der var oplæg om bl. a. fundraising.
b) Tårnby Kommune: Der er blødt op på 50 %-kravet til medlemmernes kommunetilhørsforhold. Se link til fæles
pressemeddelelse fra DGI Storkøbenhavn og Tårnby Kommune:
https://www.taarnby.dk/nyheder/2019/oktober/pressemeddelelse-fra-taarnby-kommune-og-dgistorkoebenhavn
PR-udvalget:
a) Ernst er trådt ind i udvalget.
b) Hjemmesiden ændres, blandt andet så facebook-strømmen med nyheder kommer direkte på forsiden.
Træningsudvalget:
a) Intet nyt. Træningskalenderen er dækket indtil jul.
b) Konceptet for vintertræninger overvejes fortsat efter forskellige input fra medlemmerne.
Arrangementsudvalget:
a) Julearrangement i Vandtårnet 10. december: Inge står for koordinationen, Søren køber ind, Rolf laver banen,
Daniel laver invitationen (tilmeldinger går til Inge).
b) Nytårskur 18. januar.
Familie-o-udvalget:
a) Familieorientering var en succes, særligt på FRB, men også på Kastrup Havn. Det gentages i foråret. KU.BE og Blå
Base var gode mødesteder. Man kan overveje at koble sig på Kastrup Hovedbibliotek.
6. Status på kommende stævner
a) Vinterlang er på skinner.
b) Divisionsmatch 19. april 2020: Skovtilladelse og stævnecenter er på plads. Revideret kort over Kongelunden
senest januar 2020. Stævneleder- og banelæggermøde 21. november.
c) Metr-O Cup maj 2020: Konceptet gentages. Ernst er tovholder.
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7. Fra medlemmerne
a) Løbsorientering. Jan vælger sit eget format. Han kan linke til o-service.dk og motionsorientering.dk for videre
læsning.
b) Åbne baner uden resultater. Bestyrelsen har stor forståelse for argumentet om, at åbne baner ikke behøver en
resultatliste. Der er dog ikke opbakning til det blandt klublederne i Østkredsen. Men børn under 10 år bør ikke
have tider.
c) Forslag om at fremme 1:7500-kort som norm: Der er ikke opbakning til det i bestyrelsen.
d) O-service: Rolf lukker tilmeldingerne fremover.
e) Kagebagning til arrangementer og løb: Udgifter med bilag dækkes.
8. Næste møder
a) Bestyrelsesmøder: 2. marts 2020, 30. marts 2020
b) Generalforsamling: 17. marts 2020
9. Evt.
a) DOF diskuterer lige nu Plan 2025. Der er strategiseminar 9. november 2019.
b) Rolf holdt oplæg om Amager OK på klubledermødet 4. november under det faste punkt, hvor klubberne efter tur
præsenterer sig selv.
c) Begynderforløb er udsat, men gennemføres senere.
d) Peter Arildsen, OK Vendelboerne, faldt om og døde under de Nordjyske Mesterskaber 27. oktober. Han har haft
et rigt og aktivt o-løbs-liv indtil det sidste, men han efterlader et stort tomrum i det vendsysselske. Han vandt 11
x DM og modtog DOF’s ærestegn i 2003.
Mødet slut 20.58.
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