AMAGER OK – BESTYRELSESMØDE, REFERAT
Tid: 22. marts 2021 klokken 19.00
Sted: Virtuelt
Til stede: Rolf, Jette, Flemming, Andreas, Rune, Inge, Kim, Daniel.
Ikke til stede: Mette.
1. Referent
Daniel.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.
3. Aktionsliste
Lbnr.
165
170
171
172

Emne
Afklaring af kandidater på valg til generalforsamling
Ny dato for generalforsamling (når muligt)
Møde med Dragør Ungdomsskole om skole-o 16. juni.
Bestemmelser for Æresmedælemmer

Ansvarlig
Rolf
Rolf/FU
Rolf
Rolf

4. Økonomistatus
Økonomien er sund, men der er ingen større ekstraindtægter for tiden pga. lavt
aktivitetsniveau.
5. Kort nyt fra udvalgene
5.1. Træningsudvalget
Træninger kører næsten normalt igen, da forsamlingsforbuddet er lempet. Der deltager flere
end 30 hver uge. Andreas koordinerer. Der er stadig et par ledige træninger i foråret.
5.2. PR-udvalget
Hjemmeside ændres i den kommende tid, så den er dynamisk, men ikke overfyldt.
Der kommer en artikel i Tårnbybladet om AMOK og vores coronavenlige aktiviteter i en tid,
der ellers har været præget af idrættens nedlukning.
5.3. Forretningsudvalget
Der er ikke afholdt møder, men der er foretaget en del telefon- og mailkommunikation om
divisionsmatchens gennemførelse.
5.4. Materieludvalg
Materiellet ligger trygt og godt i AMOKkenborg og andre steder.
5.5. Kortudvalg
Intet nyt. Se dog punkt 15.
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6. Nyt om udsat generalforsamling
Generalforsamlingen udsættes, til vi kan afholde den fysisk.
7. Referat af DOF-repræsentantskabsmøde
Årets repræsentantskabsmøde blev afviklet online. Det var et længere møde, men uden de
store diskussionspunkter. Ny direktør præsenterede sig, og ny formand blev valgt.
8. Divisionsmatch Kongelunden 20. juni 2021 (tidl. 18. april)
Den udsatte divisionsmatch fra 2020 var først planlagt til 18. april 2021. En overgang var
det dog udmeldingen fra Østkredsen, at matcher i foråret skulle udsættes eller aflyses.
Senere ville DOF og Østkredsen imidlertid gerne afholde matcher i foråret. Vi var
betænkelige ved at afholde matchen 18. april pga. de generelle usikkerheder om
inddæmningen af coronasmitten og den relativt korte frist til at genstarte et stævne, der
ellers var lagt i skuffen.
Det ligger os også på sinde at leve op til vores forpligtelser over for kredsen og de andre
klubber. Aftalen er derfor, at vi afholder divisionsmatchen 20. juni.
Daniel er stævneleder. Søren og Gert er banelæggere. Jan fra PI er banekontrollant. Peter
fra PI er stævnekontrollant. Rolf er funktionsleder for starten.
9. Metr-O Cup 2021
Afvikles september 2021. Andreas er stævneleder.
10.Familie-O
I gang igen i samarbejde med Familieidræt. Andreas laver baner og sætter poster ud, og
Familieidræt afvikler på dagen.
11.Skole-O Dragør
Afholdes 16. juni 2021.
Rolf mødes med Dragør Ungdomsskole 7. april for at aftale ansvar og arbejdsdeling.
12.Bornholm og Høst Open
Klubturen arrangeres som sædvanlig. Huse er booket, på nær et enkelt, og færgebilletter er
købt. Rolf og Inge koordinerer. Der går snart en mail ud til klubbens medlemmer om
tilmelding.
13.Kriterier for æresmedlemskab
Vi vil på et senere møde definere æresmedlemmets status, rettigheder og pligter.
14.Genstart af terminslisteløb
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Nu kan vi endelig løbe stævner igen. Rolf har sendt en genstartsmail ud. Ved næste mail
linkes desuden til Ernsts introduktionssider, særligt af hensyn til nye og mindre erfarne
medlemmer.
15.Kortoversigt på O-service
Kortudvalget i DOF har drøftet, om kortoversigten skal fjernes fra o-service.dk. Vi tilslutter
os forslaget, idet oversigten ikke opdateres af klubberne og dermed ikke bruges.
16.Næste møder
Bestyrelsesmøder: 3.juni
Generalforsamling: Planlagt til 9. marts 2021, afholdes når muligt.
17.Evt.
Foreløbig telefonisk henvendelse fra By og Havn om festival på Islands Brygge i august, hvor
de efterspørger et orienteringsløb. Vi afventer en konkret henvendelse og et konkret udspil
fra dem.
Også en henvendelse fra DOF-direktøren om et samarbejde med Dansk Automobil Sports
Union om labyrintorientering. Umiddelbart har Amager OK ikke mulighed for at deltage, og
tilbagemelding er sendt til DOF.
//Mødet slut kl. 20.15
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