AMAGER OK – BESTYRELSESMØDE, REFERAT
Tid: 17. juni 2020 klokken 19.00
Sted: Vandtårnet på Oliefabriksvej
Til stede: Rolf, Jette, Søren, Flemming, Inge, Andreas, Daniel.
Afbud: Mette, Kim.
Mødet indledtes med et minuts stilhed for Jan Bartnik, der afgik ved døden 27. april 2020.
1. Referent
Daniel.
2. Referat fra seneste møde (2. marts 2020)
Godkendt.
3. Aktionsliste
Lbnr.
159
160
161
162
163
164
165

Emne
Kontakt Ernst for at sætte videoforbindelse til GF op (se pkt. 4).
Afsøg muligheder for referent til GF
Udarbejdelse af konkret forslag om kontingentforhøjelse (se pkt. 7)
Klubmesterskab (se pkt.8.3)
Jan Bartniks mindeløb (se pkt. 17)
Koordination med Familieidræt i henhold til indgået aftale (se pkt. 15)
Igangsættelse af medlemsundersøgelse august 2020

Ansvarlig
Rolf
Rolf
Rolf
Rolf/Jette
Rolf
Andreas
Daniel

4. Dato for udsat GF
Torsdag 27. august 2020. 19.00
Videoforbindelse kan etableres. Den skal være tovejs, så medlemmer kan komme med indlæg og spørgsmål.
Ernst anmodes om at finde en god løsning, der også sikrer mulighed for eventuelle hemmelige
stemmeafgivninger, evt. ved afgivelse til en tillidsperson, der bringer papirstemmerne videre.
5. Dagsorden for GF
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.
Forslag til behandling på generalforsamlingen kan på ny indsendes inden for de i indkaldelsen udmeldte
frister.
6. Kandidater til valg på GF
Rolf, Søren, Daniel, Inge genopstiller. Kim genopstiller måske (ikke til stedet på mødet).
7. Regnskab for 2019, Budget for 2020, Kontingent
Budget for indtægter og udgifter i 2020 revideres som følge af aktivitetsstoppet under covid-19.
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Kontingent for voksne medlemmer foreslås ændret fra 275 kr. halvårligt til 300 kr. halvårligt. Øvrige satser
reguleres tilsvarende til et rundt tal. Bestyrelsen fremsætter forslag på generalforsamlingen.
8. Status for kommende arrangementer
8.1. Metr-O Cup er flyttet til nye datoer, alle tirsdage i august 2020. Deltagerantal kan maksimalt være 100 pr.
gang.
8.2. Naturstafetten ændres til et løbende arrangement hen over sommeren (”Sommer i Vores Natur”).
8.3. Klubmesterskab afholdes 16. august 2020. Det er et eget internt mesterskab i Kongelunden med Rolf som
banelægger. Bagefter grilles der. Jette står for det praktiske.
9. Østkredsens klubledermøde
Divisionsturneringen i Østkredsen suspenderes i 2020. Alle divisionsmatcher udsættes til 2021, hvis den
oprindeligt arrangerende klub ønsker det.
Der kommer muligvis en DOF-kontingentforøgelse.
10. AMOK divisionsmatch for 1.-2. division 18. april 2021
Vi genoptager det planlagte stævne fra 2020 igen i 2021. Det hidtidige arbejde kan genbruges. Daniel er
stævneleder igen.
11. Status for eksterne forpligtelser
Vi holder status og genovervejer vores engagement på en række områder. Klubbens og bestyrelsens opgave
er også at fokusere på det, der betyder mest og giver mest værdi for medlemmerne. Højst prioriterede
områder er:
• Ugentlig træning
• Socialt klubliv
• Divisionsmatch
• Metr-O Cup
12. Træningsudvalget
Søren træder tilbage som koordinator ved udgangen af forårssæsonen. Daniel overtager rollen.
13. Foræring af startafgifter til DOF
Vi donerer 20 kr. pr. deltager i træningerne april-juni til DOF, hvilket kan bedre forbundets økonomiske
situation. Vi overfører i alt 3500 kr.
14. Skole-o
Erik træder tilbage som koordinator. Flemming er ny kontaktperson.
15. Familie-o
Erik træder tilbage som koordinator i forhold til aftalen med Familieidræt. Vi bør honorere aftalen. Andreas
overtager koordineringen med Familieidræt.
Familie-o generelt sættes på pause, indtil en anden interesseret kan koordinere.
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16. Kortudvalget
Erik træder tilbage som koordinator. Arnau vil gerne overtage administrationen. Rolf er vores kontakt til DOF.
17. Forslag om at gennemføre ”Jan Bartniks mindeløb”
Bestyrelsen bakker op om forslaget. Rolf taler med arrangørerne af Metr-O Cup om at markere det i
forbindelse med løbet på Frederiksberg, hvor Jan havde det meste af sin gang og lavede flere glimrende løb.
18. Regler for samkørsel under covid-19
Kørselsordningen fortsætter uændret. Det er muligt, som sædvanlig, at vælge KS for ”Kører selv”. Chaufføren
kan selv beslutte, hvor mange passagerer, der er plads til.
19. Næste møde
23. september 2020 (efter generalforsamlingen 27. august 2020).
20. Evt.
20.1. Bornholm Høst Open gennemføres: Inge har overtaget koordinationen af klubturen.
//Mødet slut kl. 21.25.
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