
 

REFERAT BESTYRELSESMØDE AMAGER OK  
14.NOVEMBER 2018 i Vandtårnet  
1. Valg af referent  

Andreas er valgt. 

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 er i proces. Firma 
kontaktes 

Flemming 
 

153 Implementering af strategi Punkter til udmøntning 
sendes ud til udvalgene. 
Pågår.  
 
Frist: medio oktober 2018. 

Daniel 

154 Træningstur til Sverige (eller 
anden destination) 

Arrangeres i foråret 2019. Søren 

158 Workshop om Condes En aften arrangeres snart. 
 
Mail med ”ønskeliste” er 
sendt ud. Sendes ud igen. 
Forventer afholdt januar 
og februar 2019. 

Rolf 

  

4. Økonomi status  

Økonomien er sund. Der står i øjeblikket netto 25.000 kr. på O-service af 
medlemmernes penge.  

5. Kort nyt fra udvalgene:  

a. AU Juleløb  

Det bliver den 4. december i vandtårnet. Rolf står for baner og Mette og Søren står 
for hyggen. 

b. AU Nytårskur  

Der er Nytårskur den 19. januar 2019, Festudvalget arrangerer.  

c. TU 

Til vinter vil der være en blanding af fysisk træning om tirsdagen og skove uden for 
Amager om lørdagen, derudover vil der også blive holdt klubaftner/teori-træning på 
andre dage end tirsdage. Dette skyldes få deltagere ved træningerne sidste vinter.  

d. BUF  

Der blev diskuteret hvorvidt vi skulle lave en indsats eller vente til at der kommer 
børn og unge til træningerne. I øjeblikket mangler der tovholdere på projektet, og 
der vil derfor ikke blive lavet noget før en sådan person er til at finde.  



e. PR  

Der ønskes at det skal være nemmere at finde kontingentsatsen på hjemmesiden, 
den burde ikke ligge under indmelding. Derudover blev det slået fast at man betaler 
kontingent fra det først kommende kvartal.  

f. MU 

Vi har fået foræret store transportkasser til materiel, derudover intet nyt. 

g. O-Kort 

Intet nyt. 

h. FU møde 24/9  

Se referat fra FU-møde. 

i. FU Klubledermøde 5.november  

Vi fik ros for vores medlemsundersøgelse, men har vi brugt den nok? Den skal kigges 
igennem igen. Derudover er divisionsmatch reglementet ændret således at det ligner 
det gamle mere, men der er flere pointtal i hver gruppe. 

j. FU workshop ”Sund i Naturen” 7.november  

Rolf var til workshop, hvor han reklamerede mere for findveji.  

k. FU Dialog møde Tårnby kommune 25.oktober  

Der kommer nye regler for tilskud fra kommunen. Der kommer muligvis regler om 
hvor mange medlemmer man har, der ikke er bosat i Tårnby. Vi følger udviklingen.  

l. FU Borgermøde Tårnby kommune 10.november  

Rolf var til borgermøde, hvor der blev snakket med kommunen. Der tegner sig et 
billede af, at der kunne komme mere samarbejde på skole-o området.  

 
6. Gratister og Friløbere  
Der er mange der deltager i træningerne flere gange, men som ikke er medlemmer. 
Det blev diskuteret at ikke-medlemmer skal betale 20 kr. for at deltage til 
træningerne og medlemmer deltager gratis. Rolf vil derfor udarbejde en model for 
hvordan det skal foregå. Vi håber det kan skaffe flere medlemmer til klubben i stedet 
for blot friløbere.  
7. DOF Akademi 12.januar  
Klubben betaler både deltagerafgiften og transporten til DOF Akademiet 2019. Rolf 
informerer medlemmerne.  
8. Intensivkursus for voksne begyndere  
OK Roskilde holder instruktørkursus den 2. og 3. februar 2019, hvor vi opfordrer 
interesserede til at deltage.   
9. Samarbejde PiSkAmOK i 2019 
Vi ønsker at fortsætte samarbejdet.  
10. Indkøb SI grej for 10 til 15 tusinde kroner  
Der indkøbes 15 letvægts stænger og SI-enheder til træninger.  
11. Status Vinterlang 2019  
Staus for Vinterlang 2019 er, at Vera er banelægger, og Daniel er stævneleder. Jan 
Bartnik har sagt ja til at være banekontrollant. Andreas står for beregningen. Så 
rygraden er på plads. Resten er ikke afklaret, men Daniel mødes snart med Vera og 
Jan. Vera er i fuld gang med at se på baneforløb, og Daniel er ved at søge de 



fornødne tilladelser. Måske bliver vores stævnecenter på Holmen i stedet for Peder 
Lykke Skolen. 
12. Stævneleder maj 2020 
Processen med at finde en stævneleder til divisionsmatchen i maj 2020 er sat i gang.  
13. Næste møde  
Næste møder er 6/2 – 2019, 27/3 – 2019. Generalforsamlingen er 19/3 -2019.  
14. Eventuelt  
Kalenderen kan alle ikke bruge, så for at få lagt sin træning op på kalenderen, så skal 
man skrive til Daniel, Søren eller Rolf.  
 


