Referat fra bestyrelsesmøde i Østerlars Sport tirsdag 11. september 2018.
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DAGSORDEN
Godkendelse af
referat fra sidst

BESLUTNING/REFERAT
Punktet under evt. vedr. Nyhedsbrev blev genoptaget og bestemt, at vi send er
nyhedsbrevet ud. Deadline tirsdag 18/9 med nyheder til Tina, som sender ud til
gennemlæsning og det endelige nyhedsbrev sendes ud lørdag den 22/9.
-Har fået henvendelse fra Frivillig Fredag Bornholm (FFB). Her kan vi åbne dørene for
vores aktiviteter i uge 39 og byde folk udefra indenfor til vores aktiviteter, samt være
med i en fælles reklame i Rytterknægten (sidste tilmelding 5/9). Vi kan også melde os
ind i foreningen og være med i deres oversigt over frivilligt arbejde. Her kan andre som
vil være frivillige også se, hvor de kan gå hen og melde sig, hvis de vil være frivillige.
Dette er videresendt til udvalgene, ingen respons retur. Vi melder os ind i foreningen.
-Den Bornholmske idrætsverden har lavet aftale med Bornholmslinjen, om priser for
idrætsrejser fra Bornholm. Vi ønsker at bliver omfattet af aftalen. Tina indsender tro og
loveerklæringen.
-Motionspass 55+. Atletik har meldt sig til.
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Nyt fra formanden
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Nyt fra kasserer

Kassebeholdningen er fin.
Fremover koster det kr. 300 at have kontoer i Nordea. Vi har 3 kontoer, som Laila slår
sammen til 1.
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Nyt fra udvalgene

Atletik: Har deltaget i Christiansø marathon, med fine placeringer.
Den 29/9 stavehølløbet med afslutning i pavillonen på legepladsen.
Rejser til Irland d. 4/10 på årets løbetur.
Træning tirsdag, torsdag og søndag.
Festudvalget: Annegrete er begyndt at se på komedier.
Fodbold: Holdfællesskabet med midtbornholm er på 1. pladsen i BH-serien.
Gymnastik: Starter op i uge 39.
Har lidt startproblemer med yogaholdet.
Skydning: Starter indendørs den 3/10. Har mange besøgende.
15 m banen er i går godkendt af politiet 2 år frem.
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Hjemmesiden

6

Sponsorer

7
8
9
10

Mulighedernes
land
Klubhuset
Conventus
Multihuset

Optælling af hvor mange der besøger vores hjemmeside er stoppet i marts, idet firmaet
vi har haft aftalen hos, er lukket ned. Det har ikke været muligt at få kontakt til Tim fra
JF-data.
Keld har fundet frem til at, en annonce fylde 247 x 67 pixel. Bedre med større billeder
som så formindskes. Keld vil gerne arbejde med at sætte dem ind.
(Hvad vil vi have stående i et brev til kommende sponsorer og hvem skal vi ud og spørge.
Punktet er udsat til næste møde.)
Udlægning af flis i Præsteskoven.
Ny nøgleboks – Kenn.
Intet nyt.
-Fællesmøde den 5/9:
Multihuset har fået sikret 2019.
Ældreforeningen har henvendt sig om evt. medlemskab af Multihuset.
4 landsdækkende ”grønne” foreninger med afdelingskontor på Bornholm, vil lave
kontormiljø ovenpå i hovedbygningen.
Biavlerforeningen har fået tilladelse til at plante ca. ½ fodboldbane ved Brommevej til
med buske og træer, for at lave en ”bi have” til brug ved undervisning i biavl. De har
indkaldt til dialogmøde herom i morgen onsdag – Tina og Flemming deltager fra os.

-Fælles hjemmeside for Østerlars. Morten Lund som har startet eget IT-firma, vil gerne
være behjælpelig. Der har været videokonference med ham(han bor i kbh.) i går
mandag, hvor vi fik snakket nogle ting igennem, som Morten vil se på og komme med et
oplæg/tilbud, når han kommer hjem første weekend i oktober, hvor der er aftalt møde
igen. Tina fortalte hvad der er snakket om. Vi er ikke interesseret i at sælge vores
domæne.
-Materialeværkstedet Projekt BYG360 som skal være i det gamle cykelskur, har
informationsmøde og en workshop mandag den 1. oktober kl. 16.30. Mere info herom
kan ses på Bright Green Islands hjemmeside under nyheder.
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Foreningsudvikling

12

Motionscenter

Vi vil arbejde hen imod DGI´s Bevæg dig for livet og her igennem søge støtte og hjælp til
motionscentret for at få det rigtigt startet op.
Flemming og Jens Ole kom og fortalte om deres ideer.
De forestiller sig det bagerste lokale i hovedhuset. Her kan sættes en dør i som
Multihuset har. Der skal styr på toilet, ellers kan omklædningsrummet bruges også til
bad. Begynde i det små med enkelte maskiner. Finansieringsstart via hovedkassen og
derefter søges fonde. Nye maskiner vil løbe op i ca. kr. 50-60.000. En romaskine, et
løbebånd og 2 cykler. Og brugte maskiner for det halve.
Kan bruges gratis af alle medlemmer eller evt. en lille kontingent, for at kunne tælles
med på medlemslister. Nye medlemmer en højere kontingent. Skal ligge under
hovedkassen. Motionscentret skal ses som en investering for medlemmerne og ikke
noget vi kan tjene på. Skal køre på frivillig basis. Adgang via kodesystem.
Susanne som er ny tilflytter til Østerlars og vil gerne stille sig til rådighed som instruktør.
Lisbeth Madsen vil gerne stå for alt kontingentmæssigt. DGI´s bevæg dig for livet kan
åbne for nogle muligheder. Lisbeth tager en snak med Flemming og Jens Ole, om hvor
meget de stiller sig til rådighed og kontakter Flemming Sørensen fra DGI.
Jens Ole havde med fra Annegrethe, om vi kan åbne en krokketbane/afdeling. Jens Ole
tænker lidt på petanque. Jens Ole går tilbage til Annegrethe og spørger om, hvad hun
har i tankerne.
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Materielbygning

14

Loppemarked

15

Halloween

16

Evt.
Næste møde

HB drøftede efterfølgende emnet. Det er en rigtig god ide. HB anbefaler at der søges
om et større beløb og flere fonde, så maskinerne kan øges med endnu 1 løbebånd og 1
walker, at der kan købes låsesystem, musikanlæg og spejl. Lisbeth kontakter Jens Ole.
Tina har talt med Erling Åby Dam. Maskinlængen er ved at blive tømt, der er frist til 1.
april 2019 og menighedsrådet forventer start på nedrivningen omkring 1. maj 2019. De
vil indenfor de næste 10 dage sende papirer på, hvordan nedrivningen skal forløbe
m.h.p. sikkerheden og håndtering af eternittaget.
Erling er underrettet om, at vi er påbegyndt tilladelser til at måtte stillen længen op og
at vi gerne vil i gang, så snart alle papirer er i orden og gerne inden 1. maj 2019. Det vil
han tage med tilbage til menighedsrådet.
Nyt fra byggegruppen – Kenn og Klaus: Bygningen er fra 1988. Der skal laves beregning
på, om tømret kan genbruges. Der arbejdes på byggetilladelsen.
Der er blevet ryddet op i loppetingene.
Lejekontrakten på DLG´s lokaler i Østerlars er i orden. Der er styr på nøglen og vi har
været nede og se lokalerne. Kenn har taget nogle billeder.
Vi deltager fra søndag den 14/10 t.o.m. fredag den 19/10. Arbejdsplan er gennemgået.
Der SKAL bruges flere hjælpere i år.

Onsdag den 10. oktober kl. 18.00 i klubhuset. Omhandler Halloween, sponsorer og
motionscenter.
Referent: Tina Hansen – formand.ob9kreds@gmail.com

