
Bestyrelsesmøde Østerlars Sport mandag 04. december 2018 kl. 19.30 i klubhuset.  
 

         DAGSORDEN BESLUTNING/REFERAT 

1 Godkendelse af 
referat fra sidst 

ok 

2 Nyt fra 
formanden 

-Vi var med til Multihusets fritidsfestival d. 9/9. Gymnastik, fodbold og skydning var 
aktive. Lisbeth havde lavet sedler, som gæsterne tage og komme med forslag til, hvad vi 
kan gøre for dem og Østerlars. Der var desværre ingen respons.  
-Lukning af Østerlars Stadion har været på sparerunden, men blev taget af forslaget. Blev 
efterfølgende kontaktet og havde møde med Carsten Clemmensen, der skulle finde nogle 
penge til at åbne en bane i Tejn og evt. ville finde pengene ved at lukke baner i Østerlars. 
Her har Borgerforeningen og Multihuset støttet op omkring os. Vi har alle skrevet til 
Carsten Scheiby, som er formand for Teknik og Miljø Udvalget. C.S. meldte kort efter 
tilbage, at pengene var fundet et andet sted.  
-Vi har købt en palleløfter til brug ved loppetingene. Den var næsten helt ny. 
-Fredensborg har skænket os en masse dejlige ting til loppemarked. Her har Flemming 
arrangeret mandskab til nedpakning, læsse og tømme container, samt transport. Tina 
kontakter Lars Greve, om de er interesseret i noget og om det er i orden, at det står i 
klasseværelserne. Mikael har kontaktet Jacob Lund om det er i orden at vi sælger nogle af 
tingene på andet vis, end til loppemarked, da det vil give større indtjening. Det er i orden. 
 -Købt plastikborde samen med Multihuset og Borgerforeningen. 
 

3 Nyt fra kasserer Fin kassebeholdning 
 

4 Nyt fra 
udvalgene 
 

Atletik: Har været på klubtur til Amsterdam. 
Afsluttet grand prix serien i år med Stavehølløbet, med afslutning på legepladsen.  
Fået et par nye medlemmer. 
 
Festudvalget: Arbejder på at få arrangeret komedie lørdag den 10. marts 2018. 
 
Fodbold: Søgt om fodboldskole uge 29 i 2018.  
Har haft halledelse. 
Der er gang i madholdet med 19 mænd, hver tirsdag i Multihusets køkken. 
 
Gymnastik: Har rimelig god tilslutning på holdene.  
Afslutning for kom i form holdet den 13/12.  
Yoga-instruktør har været på kurser. 
Vil gerne have en ny trampolin til springholdet. Den koster kr. 13.000 inkl. fragt, vil gerne 
søge HB om kr. 6.000. Dette er bevilliget af HB. 
 
Skydning: Har fået god støtte fra fonde m.m. til det nye anlæg. Vil også gerne gøre noget 
ved opholdslokalerne. 
Var på inspirationstur til Fløng Hedehusene for at se det elektroniske anlæg i brug. 
Afslutning den 13/12. 
 

5 Hjemmesiden 
 

Undervisning mandag den 4/12., før HB-mødet. Betalt halvdelen af regningen. 
 

6 Sponsorer 
(Sponsorudvalget 
Laila, Birgit) 

Skilt 12 x 50 cm. Afventer hjemmesiden. 
 

7 Mulighedernes 
land 

Der var gennemgang af stierne i september.  

8 Klubhuset Laila opsiger aftalen på måtterne med måttemanden og køber 2 nye til ejendom. 
 

 9 Conventus Intet nyt 



10 Multihuset 
 

Multihuset har lånt kr. 50.000 til at betale materialer for, indtil de får pengene hjem fra 
diverse fonde. Sidste melding er, at de regner med at kunne betale retur sidst på året 
eller allerførst i det nye.  
Der laves nyt varmeanlæg, som er delt op i grupper. 

11 Forsikring Allen Oines forklarede nogle ting vedr. den gamle forsikring. Og fremlagde den nye 
forsikring. Der var enighed om, at vi skal lave en ny forsikring i Bornholms Brand. Allen vil 
få endeligt tilbud fra dem. Han skal have besked fra hver enkel afdeling, hvor meget de 
har værdier for, så det kan blive medforsikret. Laila opsiger den gamle hos Tryg Forsikring.   

12 Loppemarked  
lørdag den 8. juli 

Fint overskud på kr. 77.486,74. 
Der er oprydning i loppetingene mandag den 11/12 kl. 18.30. Kenn og Mikael + 2-3 pers.  

13 Skt. Hans og 
Halloween i 
Gudhjem 

Skt. Hans gav overskud på kr. 1.688 
Halloween gav overskud på kr. 23.968,93. Næste år skal vi overveje i god tid, om vi skal 
være arrangør for børneløbet og have længe åbent i boden den dag.  

14 Evt. Udgifter på instruktør-kursus skal indgives til Finn inden den 10/1 2018, for at få 
godtgørelse. 

   

    

   

 Næste møde Fredag den 26. januar kl. 17.00, med efterfølgende julefrokost.  

Referent: Tina Hansen – formand.ob9kreds@gmail.com 

mailto:formand.ob9kreds@gmail.com

