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AMAGER OK – BESTYRELSESMØDE, REFERAT 
 

Tid: 2. marts 2022 klokken 19.00 

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

 

 

 
1. Referent 

Andreas. 

 
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) 

174 Bornholm Høst open 2022 Inge 

175 Forårs/Sommerfest Flemming (AU) 

Punkt 173 slettes se punkt 9. 

Punkt 174 tilføjes se punkt 13. 

Punkt 175 tilføjes se punkt 20. 

 

4. Dagsorden for generalforsamling tirsdag den 22. marts 

Godkendt. 

 

5. Udkast til bestyrelsens beretning 2021 

Godkendt. 

6. Kandidater på valg til GF. På valg er: 

a) Formand Rolf (modtager genvalg) 

b) Bestyrelsesmedlemmer: Daniel (modtager genvalg) og Inge (modtager genvalg) 

c) Suppleanter: Kim (modtager ikke genvalg) og Rune (modtager genvalg) 

d) Revisor og revisor suppleant: Peter (modtager genvalg) og Bjarne (modtager genvalg) 

7. Årsregnskab  

Regnskabet er færdigt og ser rigtigt fint ud. Regnskabet er sendt til revisoren for revision.  

8. Budget for kommende år 

Godkendt. 

 
9. Status Metr-O Cup maj 2022 

Ernst er blevet tovholder. Arnau, Roser, Søren og Andreas laver baner. Datoerne bliver 3, 10, 17 og 

24. maj. Planlægning er i fuld gang. 
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10. Status SM-sprint i Dragør 5. maj 2024 

Peter Hoffman er stævneleder. Arnau bliver spurgt til banelægger. Vi spørger PI om de kan stille med 

stævne- og banekontrollant ligesom ved divisionsmatch.  

11. Skole-O Dragør 21. juni 

Vi prøver at lave mere lærerinddragelse for at mindske vores indsats på dagen. Rolf er tovholder. 

12. Forløb for børn og unge forår 2022 

DGI vil gerne holde orienteringsløb for 8-12 årige i det nye hus ved Naturcenteret. De lægger op til 6 

hverdagsaftener før sommeren, og med mulighed for forlængelse efter sommerferien, hvis det bliver 

succesfuldt. Der er brug for 4-5 frivillige. Vi spørger efter frivillige til GF, og hvis de kan findes vil vi 

afholde det.  

13. Bornholm Høst open 2022 

Inge er tovholder igen. Rolf har allerede booket 2 huse. 

14. 1. & 2. Divisions match 3.september 2023 i samarbejde med Kildeholm OK  

 Vi har fået en forespørgsel på at hjælpe Kildeholm med divisonsmatch næste år. Rolf og Flemming 

tager til møde den 10. marts. Vi foreslår at de tager stævneleder og banelægger.  

15. Køb af ny A3 kortprinter  

Klubbens gamle printer gik i stykker. Rolf har allerede købt ny printer. Klubben køber printeren og den 

står hos Rolf.  

16. Vedtægter § 6.1 Forslag til ændret forretningsgang for opkrævning af kontingent.  

Udsættes til det er behandlet mere grundigt i bestyrelsen. 

17. Eksklusion af skyldnere 

Rolf skriver mail til 6 medlemmer der endnu ikke har betalt, at de betragtes som udmeldte. Kontingent 

for 1.halvår 2022 tilbageføres, eventuel anden gæld forsøges fortsat indkasseret. 

18. Forvaltning af dropbox 

Rolf har ryddet op i dropbox og ændret strukturen, således at medlemmer ikke behøver at bruge 

penge for at have adgang. Klubben har en konto med alle filerne og der er oprettet en til fildeling, hvor 

medlemmer kan få adgang.  

19. DOF Repræsentantskabs møde lørdag 5.marts. 

Rolf og Flemming tager afsted.  

20. Forårs/Sommerfest 

Da vi ikke kunne afholde nytårskur vil AU kigge på mulighederne for at holde en forårs/sommerfest. 

Det skal ikke erstatte for sommerafslutning eller andet. Det skal være et ekstra socialt arrangement 

for medlemmerne. Flemming er tovholder. 

21. DM tur til Bornholm 



3 

 

Ser ikke ud til at blive til noget grundet få tilmeldinger. Rolf hører Per for at bekræfte. 

22. Eventuelt  

For at få flere medlemmer til løb i weekenden prøver Andreas at sende mails ud med 

løbsinformationer, i stil med det Jan Bartnik gjorde. 

Jette foreslår, at vi har kaffe og kage til GF. 

Rolf er blevet medlem af Østkredsens bestyrelse og er derudover kortkoordinator.  

Der bliver stjerner i natten den 3. juni. Vi venter på indbydelse fra arrangøren, men begynder at lede 

efter frivillige.  

 

 

 

 

 

 

 


