ABC for klubliv og -drift i OTK
Principper

I OTK vægter vi det sociale højt og ønsker at være en klub for alle.
Det er derfor vigtigt, at du tager hensyn til dine klubkammerater ved at være opmærksom på følgende
gode leveregler.
Mød til tiden, gerne lidt før træningen starter, så du er klar til tiden og andre ikke skal vente på
dig.
Hjælp med klargøring og oprydning (banetove, etc.)
Når man deltager i klubtræninger følger man det program træneren har lagt og præsenterer
medmindre andet er aftalt med den pågældende træner.
Find den bane/gruppe der passer til dit niveau.
Til svømning vil vi gerne have nogenlunde lige mange på hver bane, så kig på hvor mange og hvem
der er til træning, og vælg bane derudfra. Det kan godt være en anden bane end den du plejer at
svømme på. Banen følges ad i programmet, dvs. man samler op, inden man går videre i
programmet.
Kommer du for sent eller skifter du bane under svømning, falder du ind i programmet, der hvor
banen er nået til.
Til løb og cykling, følges man med sin gruppe ud og hjem og ingen efterlades ”derude”. Har du
overskud, så brug det på at hjælpe dem der har brug for det.
Tag ingen chancer i trafikken og udsæt hverken dig selv eller dine klubkammerater for farer.
Meld dig, når der søges frivillige til en opgave. Du kan ikke regne med, at der altid er andre der gør
det. Uden frivillige ingen klubarrangementer.
Tag godt i mod nye, lær deres navn at kende og luk dem ind i fællesskabet.
Undlad at arrangere/reklamere for træninger eller events via OTKs kanaler, hvis disse kolliderer
eller konkurrerer med OTK træninger/arrangementer.
Bak op om de events OTK er (med-) arrangør af, f.eks. Nytårsraketten, fremfor at deltage i
konkurrerende events.
Kan du krydse de fleste af ovenstående af, er du sikkert #blåihjertet
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Aflønning af trænere
Løn
Under 15 år: Man får et gavekort til en biograftur 1 gang om året
Over 15 år: 75 kr./t (ingen tid til forberedelse)
Faste trænere, fx svømning og løb:
150,-/t + forberedelse 50 kr. som de selv opgiver som B-indkomst samt trænerkontingent.
Faste ungdomstrænere, tarzan og svømning for børn:
150,-/t som de selv opgiver som B-indkomst samt trænerkontingent.
Udbetales pba. indberetning i skema månedligt. Skema skal SENEST modtages sidste dag i måneden og
løn udbetales umiddelbart derefter.
Honorar
Koordinatorerne af fx ungdom, bredde, elite og faciliteter kan modtage max beløb for skattefrit honorar
efter aftale og fordelt på 4 gange om året.
Gaver
Frivillige svømmetrænere/tarzan trænere (faste) får 1 stk. klubtøj + gratis klubfest.
Frivillige udvalgsmedlemmer får gratis klubfest og bliver her hyldet og klappet af som tak fordi de gør et
stykke arbejde

Brug af billeder
Ophavsret - På hjemmesiden og sociale medier bruger OTK udelukkende billeder, som vi har fået
tilladelse til at bruge eller licensfrie “stockfotos”, som kan hentes forskellige steder på nettet f. eks. Brug
aldrig billeder, hvis du er i tvivl om ophavsretten.
Billeder af medlemmer - I henhold til GDPR er det tilladt at tage billeder på afstand af medlemmer, der er
i gang med en aktivitet som for eksempel stemningsbilleder fra et event og bruge dem for eksempel på
hjemmesiden. Det er derfor okay at tage billeder af medlemmer og bruge dem på hjemmesiden og sociale
medier, så længe det er på afstand. I OTK bruger vi kun billeder af medlemmer, som er taget tæt på, så
man let kan se, hvem der er på billedet, hvis personen giver lov til det. Vi sletter billeder af personer, der
er lagt ud på OTKs kanaler, hvis en person på billedet beder om det.
Billeder af børn - Vi benytter kun billeder af børn (u 18), hvis forældrene har givet lov til det.
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Børneattester
OTK indhenter børneattester for personer, der skal fungere som trænere,
instruktører, holdledere eller lærere for børn under 15 år, herunder frivillige
og lønnede trænere, hjælpetrænere, koordinatorer og forældrehjælpere og
studerende i praktik, hvis der er tale om en fast tilknytning.
Proceduren omkring indhentning er, at formanden anmoder personen om at
give samtykke til at vi må hente attesten. Herefter beder formanden
elektronisk til rigspolitiet om at få en børneattest på den pågældende person,
som godkender denne anmodning via sin e-boks. Svaret på attesten kommer i foreningens nem-boks.
Denne tjekkes af kassereren (som er den eneste med adgang hertil), der giver formanden mundtligt
besked om svaret. Således håndteres data af så få personer som muligt og der gemmes ikke data på dette
svar udenfor nem-boks systemet.
E-mails til medlemmer
Den lukkede Facebook gruppe kan betragtes som det primære sted, hvor medlemmerne informeres om,
hvad der sker i klubben.
Svagheder ved Facebook-grupper er imidlertid, at man ikke kan være sikker på, at alle ser opslaget.
Der udsendes derfor e-mails via Klubmodul i tilfælde, at hvor man ønsker at være sikker på, at alle
medlemmer modtager informationer - det gælder f. eks. indkaldelse til generalforsamling. I dette tilfælde
er det medlemmernes eget ansvar at stå registreret i klubmodul med en aktuel mailadresse, som man
tjekker jævnligt.
Facebook
OTK’s Facebook side
Den åbne Facebookside er sammen med hjemmesiden klubbens ansigt udadtil. Her fortæller vi de gode
historier om klubben herunder om fællestræninger, arrangementer og de resultater, klubbens atleter
opnår. Formålet er at profilere klubben udadtil herunder overfor nye mulige medlemmer. Bestyrelsen og
udvalgte medlemmer har adgang til at lægge indhold op på siden og har ansvar for at vedligeholde den
med nyt.
OTK’s lukkede Facebook gruppe
Den lukkede Facebook gruppe er stedet, hvor vi informere medlemmerne dag-til-dag om træningstider,
mødesteder og lignende. Alle der er medlemmer af klubben og har betalt kontingent, har adgang til
gruppen. Når man oprettet sig som nyt medlem, skal man anmode om medlemskab af gruppen.
Det er tilladt for alle medlemmer at lave opslag i gruppen. Opslag om for eksempel glemte genstande ved
træning er velkomne. Det er som udgangspunkt ikke meningen at man skal lave opslag og sælge ting i
gruppen f. eks. træningsudstyr.
Det er tilladt for medlemmer at arrangere private træninger igennem gruppen, så længe lovgivning og
gældende retningslinjer f. eks. coronaretningslinjer overholdes.
Det er ikke tilladt at annoncere private træninger eller dele tips til andre offentlige træninger der ligger
på samme tid som klubtræning.
Det er ikke tilladt at annoncere åbent vand svømning, da det kræver livredder, og OTK kan betragtes som
ansvarlig.
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Familiekontingent
Der betales maks. 2.200 kr. i kontingent pr. husstand, ligegyldigt hvor mange
medlemmer der er i husstanden. Medlemmerne betaler kontingenterne som
normalt, hvorefter overskydende kontingent tilbageføres. Man beder selv
aktivt kasserer om dette.
Udeboende børn tæller ikke med i husstanden.
Forsikringer
Via vore kollektive forsikringer (DIF) har klubben såvel en ansvarsforsikring
(dækker eventuelle skader den ansatte (trænere)/arbejdspladsen kan gøres ansvarlig for), som den
lovpligtige arbejdsskadeforsikring (dækker al tilskadekomst som frivillige/ansatte pådrager sig i
forbindelse med deres opgaver/arbejde).
Kontaktperson Triatlon Danmark: Rene Bøge Jensen / DIF: Jan Darfeldt
GDPR/databeskyttelse.
Se særskilt dokument omkring privatlivspolitik, som ligger offentligt på otk.dk
Hjemmeside
OTK’s hjemmeside tjener to formål. Hjemmesiden tjener som et visitkort, hvor interesserede kan søge
information om klubben herunder mulige nye medlemmer. Derudover giver hjemmesiden information til
medlemmer som for eksempel træningstider, vedtægter med videre. Større nyheder annonceres på
hjemmesiden.
Intro-aften OTK
Ligger oftest i hhv. Januar, maj og september
Her er der er mulighed for at høre om klubben, træning generelt og også deltage i en træning efter mødet
gratis. Klubtræneren står for afholdelse med støtte fra træningsudvalget.
Klubtøj
Brugen af klubtøj i OTK tager udgangspunkt i §19 og § 20 i vedtægterne. Bestyrelsen er bekendt med at
flere landsholdsatleter og atleter der har personlig tøjsponsor ikke benytter OTK klubtøj ved alle stævner
- heller ikke DM. Disse atleter vil ikke kunne modtage økonomisk støtte til de stævner hvor de ikke stiller
op i OTK-klubdragt.
§ 19
Klubtøj defineres som det udvalg af beklædningsgenstande, der er påført OTK’s Klublogo. Klubben har
eneret til logoet, og klublogo påføres sammen med logo af eventuel hovedsponsor. Derudover er der
mulighed for påføring af individuelle logoer, såfremt tilladelse hermed indhentes fra klubbens bestyrelse.
Det er bestyrelsens ret at give dispensation i særlige tilfælde.
Påføring af individuelle logoer må ikke være i modstrid med klubbens interesser. Det vil sige, at de ikke
må kompromittere aftaler mellem OTK og hovedsponsorer.
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§ 20
Som medlem af OTK er man forpligtet til, under DM-mesterskaber i Triatlon
Danmark regi, at benytte klubtøj. Forpligtelsen gælder også ved evt.
deltagelse i præmieoverrækkelse.
Kontingenter
Faste trænere, æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer betaler
kontingent svarende til Triatlon Danmarks licens.
Bestyrelsen kan fravige at opkræve kontingent til enkelte børn/unge, hvis det vurderes, at det er en
hindring for at barnet/den unge er med i fællesskabet omkring OTK.
Refundering af betalt kontingent:
Der refunderes ikke betalt kontingent, hvis medlemmer ikke når at udmelde sig, før kontingentet bliver
trukket. Det er deres ansvar at melde sig ud i tide.
En gang om året foretager bestyrelsen en stikprøve af om deltagerne til træning har et gyldigt
medlemsskab.
Kurser
Når trænerne vil på kursus, så skal de betale 25% af prisen selv (som en egen investering i uddannelse –
som man også tager med sig, når man forlader OTK) Vi dækker kørsel til billigste pris. Alt aftales på
forhånd. Kommunen kan yde tilskud, spørges hver gang der er et kursus.
Dommerkurser dækker vi altid og der gives også dækning for kørsel.
Modtagelse af nye til træning
I OTK ønsker vi at alle føler sig velkommen. Når der er nye medlemmer til træning, så tager træneren
kontakt til personen inden træningen starter. I velkomsten præsenterer træneren OTK, specielt med
hjemmesiden inkl. Facebook, samt de politikker, som klubben arbejder ud fra.
Priser
OTK har flg. priser, der deles ud med en vandrepokal:
Årets OTK´er, som gives til det bedste individuelle resultat i det forløbne år.
Årets Kammerat, som gives til en god klubkammerat, der støtter op om det sociale klubliv med god gejst
og lægger frivilligt arbejde i klubben til glæde for klubkammeraterne.
Begge pokaler uddeles til generalforsamling og vælges på initiativ fra bestyrelsen
Årets fighter gives til en person der har kæmpet særligt hårdt mod et mål eller gennem en svært tid.
Prisen uddeles på initiativ fra socialudvalget og uddeles til klubfesten.
Ungdom har tre priser, der uddeles til deres sommer-sæsonafslutning, Årets ”Står der altid”,
Årets kammerat, Årets fighter.
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Ungdom
Ungdomsafdelingen går under navnet ”Blue Sharks”. De har deres egne
træningstider og en lukket facebookgruppe, hvor al løbende information
lægges ud. De unge og deres forældre kan være med i denne gruppe.
I ungdomsafdelingen er der oprettet en snackordning, hvor de unge atleter
skiftes til at medbringe snacks ved en af de ugentlige træninger. Derudover
planlægges der omtrent en gang om måneden
fællesspisning, i forbindelse med torsdagstræningen ved Universitetssvømmehallen. Information og
tilmelding til dette, sker gennem OTK ungdomsafdelings Facebook side. Hverken snackordning eller
fællesspisning vil blive planlagt i skolernes ferie.
Til stævner er der altid en træner med til prioriterede stævner i løbet af sæsonen. De udvalgte stævner
offentliggøres forinden på OTK ungdoms Facebook gruppe, samt til forældremøder undervejs i sæsonen.
En gang om året bliver der uddelt tre vandrepokaler i ungdomsafdelingen, til ungdomsatleter der har
udmærket sig indenfor et af følgende områder:
Årets ”Står der altid”, er en atlet der har haft et flot fremmøde ved træningerne i den forgangne sæson.
”Årets kammerat”, er en atlet der har gjort noget ekstra for holdet, og altid er klar på at hjælpe de andre
unge.
”Årets fighter”, er en atlet der har udvist en ekstraordinær indsats i den forgangne sæson, og som på
trods af modgang, altid kæmper videre.
Æresmedlemmer
Titlen som æresmedlem gives til tidligere formænd, DM, VM, OL og EM medaljer individuelt i elite samt
andre ekstraordinære præstationer som atlet eller foreningsfrivillig.
Økonomi
Der anvises kun betalinger og løn, efter mindst 2 personer i bestyrelsen har godkendt det.
Principperne er udviklet af OTKs bestyrelse pr. 1. marts 2022.
Principperne kan løbende ændres eller suppleres efter input fra medlemmer eller den siddende
bestyrelse.
De gældende principper ligger tilgængelige på OTKs hjemmeside.
På vegne af bestyrelsen pr. 1.3.2022
Jørgen Storm
Christian Rønn Hansen
Simone K. Jacobsen
Christoffer Kirk
Anders Winkler
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Daniel Rasmussen
Lise Sohl Jeppesen
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