Referat fra bestyrelsesmødet i Østerlars Sport tirsdag 12. juni 2018 kl. 19.00 i klubhuset.
Punkter med rødt blev ikke gennemgået, da mødet fortrinsvis omhandlede Skt. Hans og
loppemarked.
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DAGSORDEN
Godkendelse af
referat fra sidst

BESLUTNING/REFERAT
OK

2

Nyt fra formanden

3

Nyt fra kasserer

Kassebeholdning oplyses til hvert møde.
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Nyt fra udvalgene

Atletik:
Festudvalget:
Fodbold:
Gymnastik:
Skydning:
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Hjemmesiden
Sponsorer
(Sponsorudvalget
Laila, Birgit)
Mulighedernes
land
Klubhuset
Conventus
Multihuset

11
12

Foreningsudvikling
Loppemarked
den 7. juli 2018

13

Skt. Hans i
Gudhjem
Motionscenter
Evt.

14
15

Afventer fælles hjemmeside for Østerlars og fælles sponsorer.
Skilt 12 x 50 cm.
Udlægning af flis i Præsteskoven, samt gennemgang af stierne, er flyttet til
mandag den 18. juni kl. 17.00 ved klubhuset. Festudvalget sørger for mad.
Ny nøgleboks er købt
- Multihuset havde indkaldt til fællesmøde mandag den 11. juni kl. 19.00 i Multihuset for
Bestyrelserne i Borgerforeningen, Multihuset og Østerlars Sport. Finn A og Tina var
med for ØS.
Tina fremlagde at vi bør være fælles om at promovere vores by, men at vi stadig har
hver vores egne arrangementer. Der var enighed om at fortsætte med egne
arrangementer. Der blev gennemgået ideer til fælles hjemmeside. Mogens O.
kontakter Søren Femmer og sætter ham ind i ideen og finder forslag til 2 datoer til
afholdelse af nyt møde. Der blev også snakket om ideer til fælles logo for byen.
Arbejdsplan blev gennemgået.
Vi kan ikke længere være i cykelskuret i Multihuset med vores loppeting, da det skal
bruges til andre aktiviteter.
Mogens Olsen har tømt det ene lokale i det gamle BAF, som vi kan leje for kr. 8.000.
Tina snakker med Mogens om, at lave en et-årig aftale.
Skt. Hans er aflyst p.g.a. afbrændingsforbud i.f.m. tørken.

Forespørgsel fra Ting tang trup og dele af støtteforeningen for Middelaldercentret om at
låne banen mod byen i uge 28-29-30. Om der er fodboldskole i uge 29, vides først ved
udgang af denne uge. Tina giver besked til Katrin.

Næste møde
Mandag den 25. juni kl. 19.00 i klubhuset
Referent: Tina Hansen – formand.ob9kreds@gmail.com

