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AMAGER OK – BESTYRELSESMØDE, REFERAT 
 
Tid: 23. september 2020 klokken 19.00 
Sted: Vandtårnet Oliefabriksvej 102, 3. sal. 
Til stede: Rolf, Jette, Flemming, Inge, Andreas, Kim, Rune, Daniel.  
Afbud: Mette. 
Gæst: Søren. 
 
1. Referent 

Daniel. 
 
2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 

Velkommen til tidligere suppleant Inge i bestyrelsen, og velkommen til Rune som suppleant.  

Søren deltog i mødet for at overlevere, og Rolf sagde på vegne af bestyrelsen tak for det 
store arbejde, Søren har ydet i bestyrelsen og som træner. 

3. Konstituering af bestyrelsen 

Flemming er ny næstformand. Jette er kasserer. Daniel er sekretær. 

4. Referat fra seneste møde (17. juni 2020) 

Godkendt med en enkelt datoændring. 
 
5. Referat fra generalforsamlingen til orientering 

Ingen bemærkninger. Referater fra generalforsamlingen lægges ikke på hjemmesiden, men 
kan rekvireres. 

6. Aktionsliste 

Lbnr. Emne Ansvarlig 
164 Koordination med Familieidræt i henhold til indgået aftale (se 

pkt. 15) 
Andreas 

 
7. Opfølgning på generalforsamlingen 

Se punkt 9 og 11. 

8. Medlemsundersøgelsen 2020 

Indledende analyse af resultaterne viser, at mange vil hjælpe til ved arrangementer og 
stævner. Desuden er der interesse for at bidrage til træninger og til korttegning. Der er kun 
moderat interesse i at bidrage til familieorientering. Daniel færdiggør analysen og sender 
opsummerende notat til bestyrelsen. 

9. Konstituering af udvalg 

Bestyrelsen drøftede udvalgsstruktur som videreførelse af drøftelser på generalforsamlingen. 
Det centrale, uanset om der er fast et udvalg eller ej, er, at der er en fast ansvarlig for et 
givent område. Den ansvarlige behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. 
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Kontaktpersoner for områderne: 

• Forretningsudvalg: Rolf 

o Mailboks: Daniel 

o Oprettelse af nye medlemmer: Søren  

• PR og kommunikation: Ernst 

• Træningsudvalg: Daniel 

• Kortudvalget og Find vej i-projekter: Rolf 

• Materiel: Rolf 

• Arrangementer: Flemming 

• Familie, Børn og Unge samt Skole-o: Flemming 

10. Eksterne AMOK-arrangementer 

10.1. Vinterlang januar 2021 

Tim er stævneleder. Fredrik er banelægger. Michael er banekontrollant. Daniel er 
stævnekontrollant. 

10.2. Divisionsmatch 18. april 2021 

Daniel er stævneleder. Søren er banelægger. Jan fra PI er banekontrollant. Peter fra PI er 
stævnekontrollant. 

10.3. Metr-O Cup maj 2021 

Gentages i maj 2021. Ernst er tovholder. 

11. Interne AMOK-arrangementer 

11.1. Juleløb 

Rolf laver baner. Flemming samler et hold af arrangører. 

11.2. Nytårskur 

Flemming samler et hold af arrangører. 

11.3. Klubmesterskab og Jan Bartniks Mindeløb 

Klubmesterskab afvikles fremover fortsat som en del af den sidste divisionsmatch i sæsonen 
(op-/nedrykningsmatch). Jan Bartniks Mindeløb og -pokal bliver arrangeret som 
sommerafslutning. 
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12. Løbsafgift til DOF for Metr-O Cup 

Bestyrelsen diskuterede, hvor meget af overskuddet fra Metr-O Cup, der skal sendes videre 
til DOF. Der doneres 5.000 kr. til DOF. Bestyrelsen er dog også af den holdning, at almisser 
og ad hoc-indbetalinger ikke er en holdbar måde at drive et forbund på i længden. 

13. ”Sommer i Vores Natur” 

Gennemført med indtægt til klubben. DOF var kraftigt medvirkende til arrangementets 
gennemførelse. 

14. Supplering af klubtøjslager 

Der er bestilt klubtøj til videresalg til klubbens medlemmer. Tøjet sælges med rabat til 
medlemmerne. 

15. Husleje AMOK-kenborg 

Rolf sender faktura for næste 5 år. 

16. Trailer med påløbsbremse 

Der investeres ikke i ekstra bremser til traileren, da den næppe vil komme til at overstige 
vægtgrænserne. 

17. Næste års møderække 

Bestyrelsesmøder: 7. december 2020, 10. februar 2021, 22. marts 2021 

Generalforsamling: 9. marts 2021 

18. Evt. 

18.1. Find vej i-projekterne 

Tjekkes. Kortudvalget er ansvarligt. 

 

//Mødet slut kl. 21.40 


