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AMAGER OK – KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, REFERAT 
 

Tid: 6. september 2021 klokken 19.00 

Sted: Vandtårnet 
Til stede: Rolf, Jette, Flemming, Andreas, Heidi, Kim og gæst Jakob Tolborg (DOF).  
Afbud fra: Daniel, Inge og Rune 

 
1. Kort indledning fra DOF Klubkonsulent Jakob Tolborg.  

Jakob fortalte om DOF’s nye arbejdsgang, hvor alle klubber får tildelt en konsulent. Konsulenten 
kan hjælpe og rådgive klubben om diverse ting, og sætte klubben i forbindelse med de andre 
konsulenter, hvis man f.eks. har brug for hjælp med børne og unge. Han opfordrede til at vi 
brugte ham, der hvor vi syntes det gav mening, og han ville muligvis også høre mere om de ting, 
som vi er succesfulde med.  

2. Valg af referent  
Andreas er valgt. 

3. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer  
Velkommen til Heidi.  

4. Konstituering af bestyrelsen  
Bestyrelsen har ingen ændringer i konstitueringen. Rolf og Jette er valgt som henholdsvis 
formand og økonomiansvarlig. Flemming fortsætter som næstformand og Daniel som sekretær.  

5. Konstituering af udvalg  
Ændringer i udvalgene: 
I træningsudvalget er det nu kun Daniel og Andreas.  
I børn, unge og familieudvalget bliver Andreas medlem.  
I arrangementsudvalget kommer Tina Hartley, Henriette Reinwald og Heidi ind, Mette træder ud.  
Andre udvalg har ingen ændringer. Rolf laver en oversigt.  

6. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
Referatet er godkendt.  

7. Gennemgang af udkast til referat fra Generalforsamlingen  
Dirigent og referent har underskrevet det.  

8. Gennemgang af Aktionslisten  

 
Intet nyt om det enlige punkt, Rolf kigger på det.  

9. Opfølgning på Generalforsamlingen  
Der kom ingen sager fra generalforsamlingen. Der var en fin debat om hvordan vi i fremtiden 
bruger vores penge, men der var igen forslag, blot ideer bestyrelsen kan arbejde videre fra.  

10. Planer for den kommende tid:  
1. Juleløb og hygge 
2. Nytårskur  

Arrangementsudvalget undersøger muligheden for at afholde det den 22. januar 2022. 
3. Vinterlang  

Tim Abild har sagt ja til at være stævneleder. 
4. AMOK Metr-O cup  

FU undersøger muligheder for stævneleder, med planlagt afholdelse i maj 2022.  
11. Status for EKSTERNE AMOK arrangementer: 

1.  Skole-O Valby parken 6/10  
Rolf er tovholder. Der er fundet mandskab.  

2.  Tårnby kommune Sundhedsuge 12/10  
Rolf laver løb med SI fra Travbanen, der både kan fungere som tirsdagstræning og tilbud til 
Tårnbys borgere. 
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12. Status for INTERNE AMOK arrangementer: 
1. Jan Bartniks Mindeløb  

Rolf og Anne har arrangeret det og der er 37 tilmeldte.  
2. Tirsdagstræning Nyt koncept  

Ref Daniels mail: ” så er det blevet aldeles vel modtaget. Otte medlemmer helt uden erfaring 
har meldt sig, og vi kan indtil videre lave syv træningsgrupper bestående af to-tre 
medlemmer, hvoraf der er mindst en erfaren arrangør til at øse af sin viden. Der er således 
dækning af træninger for efteråret, på nær den 14. og 21. september, som enten jeg eller 
Andreas varetager (det er for tidligt at sende grupperne ud i at arrangere træning på under 
to uger).” 

3. Klubmesterskab 10/10  
Afholdes i forbindelse med oprykningsmatchen. Vi skal have så mange i skoven som muligt 
både for klubmesterskabet og oprykningschancen. Rolf sender snart mail ud til 
medlemmerne.  

4. Bornholm 
Der er 3 pladser ledige, ellers er der styr på turen.  

13. Tårnby kommune:  
1.  Idrætskonference 10/9  

Rolf deltager. 
2.  Dialogmøde 5/10 

Hvis nogen er interesserede kontakt Rolf. 
3.  Medlems sammensætning  

Rolf orienterede om skrivelse fra Tårnby kommune om principper for medlems 
sammensætning i foreninger.  

14. Næste års møderække til og med Konstituerende møde efter GF 2022.  
Kommende møder: 15/11-2021, 12/1-2022, 2/3-2022. 
Generalforsamling: 22/3-2022. 
Konstituerende bestyrelsesmøde: 4/4-2022. 

15. Eventuelt.  
Rolf har bestilt 30 huer med klublogo. Indkøbspris 211 kroner pr. styk. De sælges for 125 kroner.  
Rolf har købt 11 SI-brikker med klubfarver og numre. Indkøbspris 311 kroner pr. styk. De sælges 
for 300 kroner.  
Ninna Hoffman fra DOF har sendt en forespørgsel videre omkring et orienteringsforløb for en 6. 
klasse, Rolf har sagt nej tak til tilbuddet, da vi ikke har kapaciteten i øjeblikket.  
Tårnby Kommune har sendt et fritidslivs-katalog ud til alle borgere. Der er vi nævnt.  

 

 

 


