
AMAGER   OK   –   BESTYRELSESMØDE,   REFERAT   
  

Tid:    9.   august   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.   

3. Aktionsliste   

  
4. Dagsorden   for   kommende   generalforsamling   

Vi   holder   en   fysisk   generalforsamling   24.   august   2021.   Der   blev   ved   den   fornyede   indkaldelse   åbnet   for   
yderligere   forslag   igen.   Der   er   ikke   indkommet   forslag.   
  

5. Kandidater   på   valg   til   generalforsamlingen   

Mette   ønsker   ikke   genvalg.   Heidi   Olander   stiller   op.   

Flemming   og   Andreas   er   villige   til   genvalg.   

Kim   og   Rune   er   villige   til   genvalg   som   suppleanter.   

6. Årsregnskab   til   fremlæggelse   på   generalforsamlingen   

Gennemgået .  

7. Budget   for   kommende   år   

Gennemgået.   

8. Status   på   kommende   arrangementer   

8.1. Introduktion   til   o-løb   10.   august   

På   forsøgsbasis.   Hensigten   er   at   udvide   til   et   koncept   med   gentagelse   hvert   halve   år.   

8.2. Jan   Bartniks   Mindeløb   17.   august   

Rolf   laver   baner.   Anne   sørger   for   maden.   Inge   medhjælper.   

8.3. Divisionsmatch   4.   division   22.   august   

Vi   skal   følge   op   på   den   første,   gode   match,   hvor   der   deltog   54   fra   AMOK.   Der   er   tilmeldingsfrist   13.   
august.   
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Lbnr.   Emne   Ansvarlig  
172   Bestemmelse   for   æresmedlemmer   Rolf   



8.4. Metr-O   Cup     

Metr-O   Cup   udsættes   til   2022,   da   ressourcetrækket   ikke   kan   dækkes   for   tiden.   Vi   vender   stærkt   
tilbage   i   2022,   gerne   foråret   (evt.   maj).   

8.5. Skole-O   Valbyparken   6.-7.   oktober   

AMOK   deltager   med   4   personer.   

8.6. Tårnby   Kommune   Sundhedsuge   12.   oktober   

Vi   udbyder   en   udvidet   tirsdagstræning   i   Travbaneparken   med   SI-tidtagning   og   bred   indbydelse   i   regi   af   
Tårnby   Sundhedsuge.     

8.7. Bornholm   Höst   Open   29.-31.   oktober   

Klubturen   har   pt.   20   deltagere.   De   fleste   tager   alle   tre   etaper   (fredag-søndag).   Der   er   fælles   hygge   om   
aftenen   og   løb   om   dagen   i   altid   udfordrende   og   spændende   terræner.   

8.8. Vinterlang   2022   

Det   udsatte   stævne   fra   2021   gennemføres   sidste   weekend   i   januar   (30.   januar   2022).   Tim   er   
stævneleder.   

9. Tirsdagstræning   

TRU   begynder   ny   model   for   træninger,   hvor   hold   bestående   af   både   erfarne   og   nybegyndere   får   ansvar   
for   træninger   i   en   turnusordning.   Formålet   er   at   lette   planlægningen   af   træninger   og   forbedre   
introduktionen   til   banelægning   for   interesserede.   

10. Næste   møde   

6.   september   2021.   Efterfølgende   møderække   fastlægges   af   nyvalgt   bestyrelse.   

11. Evt.   

11.1. Tårnby   Kommune   udgiver   fritidskatalog   med   beskrivelser   af   de   forskellige   tilbud   i   kommunen,   
derunder   AMOK.   Der   er   også   inspirationsdag   28.   august.   

11.2. Der   indkøbes   nye   huer   til   tøjlageret.   

11.3. Naturstyrelsen   indkøber   fire   mobil-sheltere,   der   kan   flyttes   rundt   til   Pinseskoven.   Kortet   
opdateres   dog   ikke   af   den   grund.   

11.4. Rolf   overtager   tjek   af   klubbens   webmail   det   næste   halve   år,   mens   Daniel   er   på   fædreorlov.   
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