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AMAGER OK – BESTYRELSESMØDE, REFERAT 
 

Tid: 15. november 2021 klokken 19.00 

Sted: Vandtårnet 
Til stede: Rolf, Flemming, Rune, Inge, Heidi, Daniel.  
Ikke til stede: Kim, Jette, Andreas. 

 

 

 
1. Referent 

Daniel. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt. 

3. Aktionsliste 

Lbnr. Emne Ansvarlig 

172 Bestemmelse for æresmedlemmer Rolf 

173 Funktionsleder Metr-O Cup 2022 Rolf/Daniel (FU) 

 

4. Status på Økonomi 

Økonomien er fortsat sund. 

 

5. Kort nyt fra arrangementer og udvalgene 

Juleløb 14. december 2021: Rolf har lavet løbet. AU er i gang med at arrangere. Invitation 

sendes ud. 

Nytårskur 22. januar 2022: Også undervejs. AU har afholdt møde og sender invitation ud.  

Vinterlang 30. januar 2022: Nyt stævnecenter. Banelægning er næsten klar. Kortet er ved 

at blive opdateret. Rolf og Tim drøfter, om arbejdet med opdatering af kort kan fokuseres på 

bestemte områder. 

Metr-O Cup maj 2022: En tovholder skal findes. FU intensiverer arbejdet med dette.  

SM Sprint 2024: Tilladelse fra Dragør Kommune afventer [supplerende note 3. december 

2021: Dragør Kommune har givet tilladelse, der senere skal opdateres med nærmere detaljer]. 

Skole-O Dragør 7. juni 2022: Aftalt. 

Træningsudvalget: Umiddelbart er det nye træningskoncept vellykket. Det evalueres før jul. 

Måske skal der tænkes i en bedre tilmeldingsprocedure, så spildet af print minimeres. 

6. Klubmesterskab - deltagere 

For at deltage i klubmesterskabet skal man stille op for AMOK i divisionsmatchen. 

7. Tilskud til børn og unge 

Ny tilskudsprocedure vedtaget. Børn og unge får dækket deres deltagelse i kurser osv. op til 1500 kr. 

årligt. 
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8. Lån af klubmateriel til privat brug 

Almindeligt materiel uden særlig værdi kan lånes. 

9. Tårnby Kommune 

TFR Idrætskonference 10. september på Den Blå Planet: Det blev betonet, at der skal 

skabes gode forhold for foreningerne. 

Dialogmøde 5. oktober: Oplæg fra fremtidsforsker Carsten Beck om at foreningslivet 

er under pres, p.g.a. et kulturelt skift til mere individualisme. Han understregede 

vigtigheden af at kommunerne bakkede op om foreningslivet. 

 

“Mød din lokalpolitiker” 3. november: Stor kommunal debat om “Tårnby-ordningen”. Flere 

(oppositions)partier var imod denne ordning om, at det skal tilstræbes, at 50 % af 

medlemmerne i en forening skal være bosiddende i Tårnby Kommune. Muligvis er der 

opblødning af administrationen af ordningen på vej. 

Medlemsindberetning og tilskud til børn og unge: Vi kan ikke leve op til 

“Tårnbyordningen” (se ovenfor). Vi har i forbindelse med medlemsindberetningen 

tilkendegivet, at vi ikke ønsker tilskud til medlemmer bosiddende uden for Tårnby Kommune. 

10. Skole-OL - mail fra DOF 

Der søges klubber og arrangementer til afvikling senest 25. maj. Vi har ikke umiddelbart passende 

arrangementer at tilbyde inden denne frist. 

11. Valg til Amager Øst og Vest Lokaludvalg 

Der indkaldes kandidater. 

12. Klubtur til Bornholm DM Lang og Stafet september 2022 

Per vil stå i spidsen for en klubtur. 

13. WOC Tour juli 2022 

 Flemming forhører sig hos medlemmerne om interessen i en klubtur. 

14. Næste møder 

12. januar og 2. marts 2022. 

15. Evt. 

DIF har indgivet høringssvar til planerne om naturparker. 

Peter Hofman-Bang har deltaget i en film i regi af “Brug kroppen københavner”. Den var særligt rettet 

mod kommende og nuværende pensionister og betonede, at alle aldersgrupper kan dyrke o-løb. 

Klubbens egen dropbox er oprettet. Adgang er restriktiv. Kort i seneste versioner kan rekvireres 

direkte fra Kortudvalget (Rolf). 

//Mødet slut kl. 20.54 


