Referat af bestyrelsesmøde i Østerlars Sport mandag 9. april 2018 kl. 18.30 i klubhuset.
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DAGSORDEN
Godkendelse af referat fra
sidst

BESLUTNING/REFERAT
OK

2

Nyt fra formanden

3

Nyt fra kasserer

4

Nyt fra udvalgene

-DGI har årsmøde den 24. april.
-Der skal søges tider i gymnastiksalen inden 1. maj. Finn sørger for det.
-Multihuset er kommet i besiddelse af nogle kondicykler, som bliver sat i stand.
Flemming K og Annegrete foreslår om det er noget for os, at starte op med
motionscenter. I første omgang evt. som et tilbud for vores medlemmer. Skal vi
søge fonde til at købe flere kondimaskiner, for at gøre det mere interessant.
Jens Ole vil gerne være behjælpelig med at søge fonde.
Fin kassebeholdning.
Har søgt lokaletilskud.
Komedien gav overskud på kr. 22.127,21
Atletik: Hæmmet lidt af vintervejret.
Løber 2x ugtl. i Gudhjem og 1x ugtl. i Rø plantage.
Årets klubtur går til Irland først i oktober.
Festudvalget: Komedie den 10. marts med god tilslutning og fint overskud.
Fodbold: Pt. meget lille tilmelding til fodboldskolen i uge 29.
Gymnastik: Har haft afslutning med ca. 50 deltagere. I forbindelse med
fællesspisningen i Multihuset.
Holder sommerferie.
Skydning: Været til DM i Vingsted med en enkelt medaljemed hjem.
Har åbnet og haft indvielse af det elektroniske anlæg.
Starter udendørs på onsdag. Jægerne er startet.
Firma- og familieskydning den 2. juni.

5

Hjemmesiden

6

7

Sponsorer
(Sponsorudvalget
Laila, Birgit)
Mulighedernes land

8

Klubhuset

9

Conventus

Der har været møde med Tim fra JF-data. Tim vil løse nogle problemer. Afventer
svar fra ham, om hvordan det er gået.
Afventer fælles hjemmeside for Østerlars og fælles sponsorer.
Skilt 12 x 50 cm.
Udlægning af flis i Præsteskoven til foråret.
Evt. gennemgang af stier inden 15. maj – Flemming er obs på dette.
- Det nye skilt med Østerlars Sport er kommet hjem, og er sat op.
- Postkassen er sat op.
-Conventus har udviklet en række nye værktøjer, der vil hjælpe med at opfylde
kravene i persondataforordningen vedrørende opbevaring af personoplysninger.
Disse nye værktøjer er placeret i et nyt modul, som hedder “Oprydning”.
Modulet registrerer, hvor længe vi ønsker at gemme personoplysninger (Profiler
i Adressebogen), hvorefter det automatisk sletter dem.
-Tilmeld / Afmeld nyheder
Ved online tilmelding er der nu mulighed for aktivt at vælge, om man gerne vil
modtage nyheder (Ved oprettelse af ny profil). Når man fremover sender
nyhedsmails fra Conventus er der tilføjet et link til at afmelde nyheder. Hvis man
i stedet sender e-mail om aflysning eller flytning af arrangementer er det muligt
at sætte fluebenet “Send også e-mail til personer, som har sagt "Nej" til
nyheder.”

10 Multihuset

11 Konstituering af udvalgene
12 Loppemarked
den 7. juli 2018
13 Skt. Hans i Gudhjem
14 Nyhedsbrev

- Arbejdsaften hver mandag fra kl. 19-21. Vi arbejder med at forbedre huset
indvendigt.
- Der er afsat lørdag d. 7 og lørdag d. 21. april til havearbejde m.m.
Man mødes kl. 9 og skal bl.a. arbejde med terrassen, højbede, stier m.m.
Alle er meget velkomne, og Multihuset giver en bid brød ved middagstid.
- Fritidsfestivalen er fastlagt til den 9. juni. Hver afdeling finder om muligt en
aktivitet til næste HB-møde de vil stille med.
- Fællesmøde Multihuset (Lars), Borgerforeningen (Flemming R.) og Østerlars
Sport (Tina)
onsdag den 11/4.
Hvert udvalg melder tilbage til Tina inden 1. maj, med navn, adresse, mobilnr. og
mailadresse, hvis der er nye i udvalgene.
-Der skal ryddes op i loppetingene. Mandag den 16/4 kl. 18.30.
Vi deltager i Gudhjem. Mikael giver besked til Event gruppen. Keld søger om
tilladelser, som tidligere år.
Ny deadline 24. april. Sendes til Tina.

15 Persondataforanordningen Ny lov vedr. opbevaring af personlige data. Finn A forhører sig hos DGI, hvad de
anbefaler og om de har oplysningsmøder/kurser.
16 Evt.
Årets konfirmander. Klaus tager Gudhjem. Tina tager Østerlars.
Finn foreslog om vi skal starte med foreningsledelse. Vil forhøre sig med DGI.
Vi skal have ny nøgleboks til klubhuset. Den gamle er meget slidt. Laila køber en.
Næste møde
Tirsdag den 22. maj kl. 19.00.
Referent: Tina Hansen – formand.ob9kreds@gmail.com

