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AMAGER OK – BESTYRELSESMØDE, REFERAT 

 

Tid: 10. februar 2021 klokken 19.00 

Sted: Virtuelt 

Til stede: Rolf, Jette, Flemming, Andreas, Rune, Daniel.  

Afbud: Mette, Inge, Kim. 

 

1. Referent 

Daniel. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt. 

3. Aktionsliste 

Lbnr. Emne Ansvarlig 

165 Afklaring af kandidater på valg til generalforsamling Rolf 

166 Afklaring af, om generalforsamling afholdes 9. marts. Rolf/Bestyrelsen 

167 Afklaring af divisionsmatchens gennemførelse Daniel 

168 Ny stævneleder til Metr-O Cup FU 

169 Drøftelse med Erik om forslag om DM i sprint 2024/2027 Rolf 

 

4. Dagsorden for kommende generalforsamling 

Godkendt. 

5. Kandidater til valg på kommende generalforsamling 

Alle tilstedeværende genopstiller. Rolf afklarer, om Kim og Mette genopstiller. 

6. Årsregnskab til generalforsamling 

Sendt til revision. 

7. Budget for kommende år 

Indtægter fra skole-o nedjusteres med 10.000, og udgifter til materiel nedsættes 

tilsvarende.  

Medlemmer reagerer generelt på Rolfs påmindelser om indbetaling i o-service. 

Vi har afvist at modtage økonomisk tilskud fra Tårnby Kommune.  

8. Afholdelse af generalforsamling – fysisk eller virtuel? 

Bestyrelsen foretrækker at holde en fysisk generalforsamling, da virtuelle møder er svære at 

håndtere med mange deltagere. Desuden er en reel debat vanskelig på virtuelle møder.  

Hvis der ikke 14 dage før generalforsamlingen (frist for udsendelse af dagsorden) er noget, 

der tyder på, at den kan afholdes under overholdelse af forsamlingsforbuddet, meldes det 

ud, at generalforsamlingen afholdes når muligt, og at indkomne forslag behandles løbende i 

bestyrelsen. Bestyrelsen fortsætter, indtil en generalforsamling evt. vælger nye medlemmer. 

Regnskabet for 2020 udsendes til medlemmerne med denne besked. 
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9. Strategi for AMOK-aktiviteter under Covid-19 og plan for genåbning 

Vedtaget med mindre ændringer. 

 

10. Klubledermøde Østkredsen 25. januar 

Den nye Direktør Bo Simonsen præsenterede sig selv og takkede for bidragene fra 

klubberne. 

Tim Falck Weber holdt oplæg om Corona Cup. Østkredsen laver et koncept på baggrund af 

dette. 

Valg til kredsbestyrelser og beretninger. Fra kortudvalget: Rolf er kortkoordinator for det 

meste af Østkredsen med ret til at deltage i DOF’s kortudvalgsmøder. 

11. Divisionsmatch 18. april 2021 

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

stævnekontrollant. 

Det er dog endog meget uklart, om stævnet kan gennemføres pga. covid-19 og det 

nuværende forsamlingsforbud. Det er stævneleder/klubben, der i samråd med 

terminslisteføreren for Østkredsen beslutter en aflysning. Modeller for stævnets 

gennemførelse er på tegnebrættet, men alle modellerne kræver, at forsamlingsforbuddet 

lempes kraftigt. 

Rolf og Daniel koordinerer løbende og tager stilling til en aflysning så snart som muligt. 

11.1. Metr-O Cup maj 2021 – ny stævneleder 

Gentages 2021. Det er planlagt til maj. Der skal findes en ny stævneleder/tovholder. 

Andreas holder tov i arrangementet, og vi overvejer en flytning til august for at være sikker 

på, at det kan gennemføres. Det koordineres med andre arrangementer i den periode. 

12. Forslag fra Erik om DM i sprint 2024 (alternativt 2027) 

Det er et godt forslag, der vækker sympati. Bestyrelsen foretrækker dog at byde ind med fx 

et større sprintløb i Hovedstaden først, hvorefter vi kan overveje at arrangere DM. Rolf 

drøfter forslaget med Erik med henblik på en versionering af forslaget, der ellers går til 

generalforsamlingen. 

13. Næste møde 

Bestyrelsesmøde: 22. marts 2021. Generalforsamling: 9. marts 2021 (planlagt) 

14. Evt. 

Intet. 

//Mødet slut kl. 20.30 


