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AMAGER OK – BESTYRELSESMØDE, REFERAT 
 
Tid: 2. marts 2020 klokken 19.00-21.00 
Sted: Vandtårnet på Oliefabriksvej 
Til stede: Rolf, Jette, Søren, Flemming, Inge, Daniel.  
Ikke til stede: Mette, Søren. 
Gæst: Erik 
 
[Referatet indeholder flere opdateringer som følge af covid-19-tiltagene. Disse tiltag var ikke aktuelle på 
mødetidspunktet, men da tiltagene har påvirket mange af de aktiviteter, der er nævnt i referatet, er det siden 
blevet tilføjet dette referat. (referenten, 20. april 2020)] 
 
1. Referent 

Daniel. 
 
2. Referat 

Godkendt. 
 
3. Aktionsliste 

Punkt om Condes-workshop slettet. Blev afholdt 9.november 2019. Genoptages ved senere lejlighed. 
 
4. Dagsorden for GF 

Ingen indkomne forslag. Det arrangeres, at der serveres suppe med påbegyndelse klokken 18.00. Flemming og 
Andreas kan klargøre suppen. Rolf indkøber suppe. Udvalgene skal forberede en opdatering til efter GF-
afslutning. 
 
Rolf gengav hovedpunkterne i beretningen. Det tilføjes, at Tårnby Kommune har indført nye regler for 
foreningsgodkendelse. Godkendt af bestyrelsen. 
 
5. Kandidater til valg 

Interesserede medlemmer opfordres til at stille op, selv om der er tilstrækkeligt mange kandidater, der 
opstiller. Udskiftning i bestyrelser er sundt, og det skal ikke være en lukket klub. 
 
6. Årsregnskab 

Udgifter til print i klubøjemed dækkes af klubben efter regning for indkøb af fx printerpatroner og papir. 
Udgifter og udlæg til klubbens drift dækkes generelt. 

Træningsudvalget kan overveje, om det er frugtbart at indtænke betaling af trænere eller børne-/ 
ungdomsledere, hvis det er noget, der skal satses på. Det bærende princip er, at klubben drives af frivillige 
kræfter, og det er derfor kun et emne til overvejelse. 

7. Budget for kommende år 

Princippet er, at investeringer straks afskrives. 

8. Varelager og materiel 

Liste over vores samlede materiel forefindes og kan rekvireres hos Rolf. 

9. Status for kommende arrangementer 



2 

 

9.1. Divisionsmatch: Funktionsledere er besat, og næsten alle medhjælpere er fundet. [Som følge af covid-19-
tiltagene er arrangementet pr. medio marts 2020 aflyst]  

9.2. Vi bidrager med et arrangement til Naturstafetten 7.juni 2020.  (Som følge af covid-19 tiltagene udsættes 
arrangementet til efteråret 2020) 

9.3. Metr-O Cup: Alle tilladelser på plads, også Fælledparken. Der udvides måske med en kaffevogn. [Som 
følge af covid-19-tiltagene er arrangementet pr. primo april flyttet til august] 

9.4. Skole-O: Igen adskillige store arrangementer i 2020, blandt andet samarbejde med Sparta om et skole-løb 
i Fælledparken. Vi får betaling for arrangementerne.  

9.5. Familie-O: Familieorientering fra KU.BE var en stor succes, dog med svingende deltagerantal. Suppleret af 
Den Blå Planet, der også var med svingende, og generelt noget mindre, deltagerantal. Vi vil indgå et strategisk 
samarbejde med Familieidræt om Familie-O. 

9.6. Andre forpligtelser: 29.maj; Stjerner i natten; 26. september: Kongelundsfortet i bevægelse. 

10.  Tirsdagstræning 

I dette forår har det det været mindre interesse for at lave træninger. Søren har sendt remindere ud. Status 
ukendt. Træningsudvalget arbejder videre og evaluerer efter 1. halvår 2020. [Som følge af covid-19-tiltagene 
er alle træninger aflyst fra medio marts indtil DOF’s anbefalinger tillader fællestræning. Der er arrangeret 
selvtræning i perioden, hvor aktiviteter er lukket ned] 

11. Betaling af startafgift til divisionsmatch 2020 

Klubben betaler 50 % af startafgiften for dem, der deltager (man skal deltage på dagen, ikke blot være 
tilmeldt). 

12. Tårnby Kommunes tilskudsordning 

Rolf og Inge tager til et møde med Tårnby Kommune for at få afklaret, om klubben kan betragtes som en 
nicheforening. Desuden drøftes perspektiverne i at arrangere skole-o i Tårnby Kommune. 

13. Brug af Forsvarets arealer 

Forsvarets Ejendoms styrelse har meldt, at kommer til at koste 2000 kr. at søge om tilladelse til at anvende 
Forsvarets arealer. AMOK anvender særligt Nyholmen, mens andre klubber bruger andre militære terræner. 
DOF vil gennem DIF henvende sig til Forsvaret og forsøge at påvirke denne udvikling. 

Daniel har svaret på DOF’s survey om, hvordan det nye gebyr kommer til at påvirke vores aktiviteter. Et gebyr 
på 2000 kr. for at søge om tilladelse til at bruge militære terræner vil kort sagt betyde, at vi ikke kommer til at 
bruge militære terræner. 

14. Tilbud om brug af lokaler 

Både Motionsklubben Amager og Roklubben Øresund har tilbudt, at vi kan bruge deres lokaler til at starte 
træninger fra osv. 

15. Næste møde 

Næste møde: 30. marts. [Som følge af covid-19-tiltagene er mødet udsat på ubestemt tid] 

Generalforsamling: 17. marts. [Som følge af covid-19-tiltagene er generalforsamlingen udsat på ubestemt tid] 

16. Evt. 

17. Mødet slut 21.50. 


