AMAGER OK – BESTYRELSESMØDE, REFERAT
Tid: 3. juni 2021 klokken 19.00
Sted: Vandtårnet
Til stede: Rolf, Jette, Flemming, Andreas, Rune, Inge, Daniel.
Ikke til stede: Kim, Mette.
1. Referent
Daniel.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt. Aktionslistens punkt 172 tilføjet.
3. Aktionsliste
Lbnr.

Emne

Ansvarlig

172

Bestemmelse for æresmedlemmer

Rolf

173

Jan Bartnik Mindeløb og Midsommerløb

Daniel

174

Genstart af koncept for introduktion for nye medlemmer

Rolf

4. Dagsorden og dato for kommende generalforsamling
Vi holder en fysisk generalforsamling 24. august 2021. Der åbnes for yderligere forslag igen.
5. Kandidater på valg til generalforsamlingen
Mette ønsker ikke genvalg. Heidi Olander stiller op.
6. Årsregnskab til fremlæggelse på generalforsamlingen
Gennemgået.
7. Budget for kommende år
Gennemgået.
8. Jan Bartniks mindeløb og Midsommerløb
Laves som efterårssæsonstart i stedet. Tirsdag 17. august 2021. Daniel er tovholder. Løb, pølser osv.
Ikke-medlemmer kan godt deltage mod betaling, men ikke vinde pokalen.
9. Divisionsmatch 20. juni 2021
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.
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Daniel er stævneleder. Søren og Gert er banelæggere. Jan fra PI er banekontrollant. Peter fra PI er
stævnekontrollant. Rolf er funktionsleder for starten, Flemming for stævnecenter, Jette for
stævnekontor. Funktionsledermøde er afholdt.
På grund af stævnets karakter og de nye retnungslinjer er der krav om coronapas og tjek af samme.
Desuden afvikles stævnet med put and run over 6 timer, og der lejes mobiltoiletter for at nedbringe
smittefare.
DOF’s kvalitetsmærke er nu på kortet over Kongelunden. Vi skriver tydeligt i instruktionen, at terrænet
er stærkt bevokset, og at kortet er tegnet til et april-stævne.
10. Skole-O Dragør og Frederiksberg
Dragør er aflyst, da de ikke måtte afholde arrangementet for alle klasserne. Det afholdes i 2022.
Frederiksberg er også aflyst for i 2021, og aktiviteterne genoptages i 2022.
11. Metr-O Cup september 2021
Terræner er fastlagt.
12. Bornholm Höst Open
Inge koordinerer. Bord er bestilt.
13. Møderække
9. august 2021, 30. august 2021.
14. Evt.
14.1.

Klubs centrale dropbox oprettes.

14.2. TTIF vil gerne præsentere alle centrale tilbud i Tårnby Kommune. Daniel returnerer
oplysningerne.
14.3. TRU overvejer ny model for træninger, hvor hold bestående af erfarne og nybegyndere får
ansvar for træninger i en turnusordning. Formålet er at lette planlægningen af træninger og forbedre
introduktionen til banelægning for interesserede.
14.4. Vi laver introduktionskurser for nye medlemmer i fast marts og september, dog første gang 10.
august 2021. Der findes også introduktioner på hjemmesiden. Rolf genstarter konceptet.
14.5. Motionsorientering.dk er lavet til Orienteringslob.dk. Her kan alle interesserede finde det
nærmeste o-løb i et givent område og på en given dato.
14.6.

Røde Kors-engagement mandag den 14.juni. Peter Hofman-Bang deltager.

//Mødet slut kl. 20.55
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