
1 

 

AMAGER OK – BESTYRELSESMØDE, REFERAT 
 

Tid: 4. april 2022 klokken 19.00 

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

 

 

 
1. Referent 

Andreas. 

 
2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 

Stine blev budt velkommen som ny suppleant. 

3. Konstituering af bestyrelsen 

Flemming fortsætter som næstformand. Daniel forsætter som sekretær. 

4.  Konstituering af udvalg 

Konstitueringen blev som Rolfs vedlagte oversigt (ingen ændringer fra før GF). 

5.  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt. 

6. Gennemgang af referat fra Generalforsamling 

Referatet er underskrevet af både dirigent og referent. Bestyrelsen tog det til efterretning. 

7. Aktionsliste 

Lbnr. Emne Ansvarlig 

172 Bestemmelse for æresmedlemmer Rolf 

174 Bornholm Høst open 2022 Inge 

175 Forårs/Sommerfest Flemming (AU) 

Punkt 172 ingen ændringer. 

Punkt 174 Planlægning i gang og tilmeldinger kommer ind. 

Punkt 175 Planlægning i gang og tilmelding lige begyndt. 

 

8. Opfølgning på Generalforsamling 

Det var en fin generalforsamling. Sager behandles i punkt 12.  

 

9. Planer for det kommende år 

Se punkt 10 og 11. 

10. Opfølgning på eksterne AMOK arrangementer 

Metr-O cup planlægning er i fuld gang og tilmeldinger er åben. Vi skal holde Stjerne i Natte den 3/6, 

Rolf står for det. Den 21/6 holder vi skole-O for Dragør, der er lavet en samarbejdsaftale, hvor vi har 
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mindre administration på dagen. Rolf søger hjælpere. Der er lavet samarbejdsaftale med Kildeholm og 

1. og 2. divisionsmatch den 3/9-2023. PI stiller med stævne- og banekontrollant til SM Sprint.  

11. Opfølgning på interne AMOK arrangementer 

Forårsfest har sendt indbydelse ud og tilmelding er åben. Der vil blive reklameret mere og indbydelsen 

udvidet en smule. Rolf og Daniel vil stå for Jan Bartniks mindeløb den 14/6, AU hjælper gerne med 

grill. Bornholmsturen er også i gang med tilmeldinger og planlægning. 

12. Efter GF udvalgsrunde 

a)  Interne kurser/klubaften: Vi prøver at holde 2 kurser inden sommerferien. Det første 2. maj 

”eftersnak fra divisionsmatchen”. Så vurderer vi efter de 2 møder tilslutningen og om vi skal 

foresætte. 

b)  SI-udstyr: Vi lægger ikke SI udstyr i træningstaskerne, da de så bliver for store. Rolf 

undersøger at købe 40 touch free SI-enheder til brug til Metr-O cup og SM sprint. Pris ca. 

32.000 kr.  

c)  Geo referering: Rolf går i gang sammen med kortudvalget. 

d)  Børnetræning: Vi forholder os afventende. Hvis der kommer en gruppe til træninger et par 

gange, vil vi lave noget specifikt til dem. Ellers opfordrer vi trænerne til at have lavet en lille 

børne/ungdomsbane på deres almindelige poster, hvis der skulle komme nogen. Stine vil 

måske hjælpe, hvis vi i fremtiden starter noget op.  

e)  Kørsel til træning med ringe offentlig transport: Folk er begyndt at annoncere kørsel på 

Facebook. Andreas spørger Ernst om han ikke kan lægge en opfordring ind på alle relevante 

træningers Facebook event. 

f)  Hygge og kage: Allerede startet ved dette bestyrelsesmøde, og vi fortsætter den gode 

stemning. 

 
13. Oversigt over medlemmer villige til andet end O-løb 

Der er behøv for at se, hvilke kræfter vi kan bruge til andet end bare at løbe. Hvem der vil hjælpe med 

at afholde ting, lave kort osv. Daniels gamle undersøgelse skal findes frem og muligvis sendes ud igen 

med redigering, så det passer nu. 

14. Kontingent terminer og opkrævninger 2023 og frem vedtægter §6.1 

Ændring til opkrævning en gang om året med de priser og terminer Rolf har vedhæftet. Sker fra 1. 

januar 2023. 

15. Tilskud til startafgift for divisionsmatch 2022 

Klubben betaler fortsat startafgift, men ikke hvis man udebliver. 

16. Kørselsgodtgørelse for klubbens tjeneste 

Efter Rolf og Flemmings tur til DOF repræsentantskabsmøde blev der snakket om kørselsgodtgørelse. 

FU vil tage stilling til det, når det er i klubbens tjeneste. 

17. Løbsinformator 

Andreas vil sende mails ud fremover. Han sender en mail til bestyrelsen med forslag på løb vi skal 

lægge vægt på. Og vil derefter sende det ud til medlemmerne. 

18. Næste års møderække til og med konstituerende bestyrelsesmøde 2023 
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Bestyrelsesmøder: 15/6-22, 12/9-22, 28/11-22, 23/1-23, 2/3-23 

GF: 21/3-23 

Konstituerende bestyrelsesmøde: 17/4-23 

19. Eventuelt 

Andreas vil spørge Tårnbys nye kultur- og fritidsudvalgsformand om han vil komme til Metr-O cup i 

Kasrup eller eventuelt en træning.  

Rolf har sagt ja til opdatering af Dragørs skole kort, vi får 2000kr pr. kort.  

DGI spørger ind til om vi vil holde aktiviteter i sommerferien. Vi sender et pænt afslag. 

Vi har eftergivet 295kr på 3 udmeldte medlemmer.  

Trimtex er kommet med et tilbud på en Danmarks trøje, det vil blive sendt ud til medlemmerne og en 

samlet bestilling vil blive lavet.  

 

 

 

 

 

 

 

 


