Referat fra bestyrelsesmøde i Østerlars Sport mandag 6. august 2018.
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DAGSORDEN
Godkendelse af
referat fra sidst

BESLUTNING/REFERAT
ok

2

Nyt fra formanden

Intet nyt

3

Nyt fra kasserer

Kassebeholdning ser fin ud.

4

Nyt fra udvalgene

Atletik: Intet nyt
Festudvalget: Intet nyt
Fodbold: Måtte aflyse fodboldskolen.
Gymnastik: Afslutning i juni med spisning for instruktører og bestyrelsen. Starter op igen
i uge 39.

5

Hjemmesiden

6

Sponsorer

7

Mulighedernes
land
Klubhuset
Conventus
Multihuset
Foreningsudvikling
Loppemarked
den 7. juli 2018

8
9
10
11
12

13

Materielbygning

14
15

Motionscenter
Evt.

Næste møde

Skydning: Markeringsanlægget har i alt kostet kr. 236.821,59. har fået kr. 208.500 fra
sponsorer og fonde. Resten betales af hovedkassen.
Tina spørger Tim om, hvor vi kan se hvor mange der besøger siden.
Afdelingerne skal blive bedre til at bruge den.
Tina undersøger hvor meget en reklame må fylde og i hvilken opløsning.
Til næste møde skal der overvejes, hvad vi vil have stående i et brev til kommende
sponsorer og hvem vi skal ud og spørge.
Der var gennemgang af stierne mandag den 18. juni. Der mangler stadig udlægning af
flis i Præsteskoven.
Ny nøgleboks er købt. Hvornår skal den sættes op. Kenn ser på det.
Husk at opdatere med de nye hold.
Der arbejdes på fælles hjemmeside.
Afventer ideer omkring motionscentret.
Loppemarked gav kr. 61.755,44
Det gik rigtig godt med opsætningen, tidsplanerne holdt.
Oprydning i cykelskuret. Kenn og Mikael finder en dato.
Tina har talt med Lars Find fra DLG, han ser på en lejekontrakt og vender tilbage. Vi vil
gerne have en aftale om leje fra snarest og frem til midt juli 2019. Tina tager kontakt til
Lars igen.
Vi har takket ja til menighedsrådet, til tilbuddet om at få maskinlængen på Karlshøj.
Der er enighed om placering for enden af længdespringsbanerne på parkeringspladsen.
Byggegruppe bestående af Kenn, Klaus + evt. en mere. Der søges byggetilladelse.
Jens ole og Flemming inviteres til næste HB-møde, så de kan fortælle om deres ideer.
-Der var enighed om ikke at udsende nyhedsbrev. Hvis udvalgene har noget, sender de
selv ud til medlemmer m.m., evt. via conventus og retter til på hjemmesiden.
-Vi deltager i Halloween i Gudhjem i efterårsferien (uge 42). Mikael har møde med
Gudhjem gruppen. Lisbeth undersøger om løberne har resurser til at arrangere et løb og
melder tilbage til Mikael.

Tirsdag den 11. september kl. 18.00 i skydehuset.

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

