
Referat af bestyrelsesmøde i Østerlars Sport onsdag 10. oktober 2018. 

         DAGSORDEN BESLUTNING/REFERAT 

1 Godkendelse af 
referat fra sidst 

OK 

2 Nyt fra formanden  
  

3 Nyt fra kasserer Kassebeholdning oplyses til hvert møde.  
 

4 Nyt fra udvalgene 
 

Atletik:  
Festudvalget:  
Fodbold:  
Gymnastik:  
Skydning:  

5 Hjemmesiden  

6 Sponsorer 
 

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. Samtidig bliver det et 
link til deres hjemmeside.  
Laila kontakter Birgit, om hun vil være med til at lave et udkast til sponsoraftale. Laila 
melder ud til Tina, når brevet er færdigt, Tina samler HB snarest efter. Alle skal hver i 
sær komme med forslag til, hvem vi skal kontakte. 

7 Mulighedernes 
land 

Der er lagt flis ud i Præsteskoven. 

8 Klubhuset  

 9 Conventus  

10 Multihuset Fælles hjemmeside for Østerlars. Tina forelagde tilbuddet på hjemmesiden. Der er møde 
om hjemmesiden onsdag den 17/10 kl. 19.15. 
Biavlerforeningen har rundsendt, at de vil lægge deres ”bi-have” i forlængelse af 
kunststofbanen. 
Kenn har været til møde vedr. køkkenet. Der vil laves nye regler for at låne køkkenet.  

11 Foreningsudvikling  

12 Motionscenter  
 

Lisbeth har haft møde med Jens Ole, Flemming og Susanne, hvor Flemming Sørensen fra 
DGI deltog. 26/10 skal de ud og se Vikings motionsafdeling. DGI vil gerne klæde nogen 
på til at være instruktører. HB støtter gerne økonomisk. 

13 Materielbygning Aftalen fra menighedsrådet blev gennemgået. Der var enighed om, at den er i orden. 
Nyt fra byggegruppen: Der arbejdes videre med tilladelser og attester til opsætning. 

14 Loppemarked  DLG´s lokaler i Østerlars. Der er lavet ekstranøgle.  

15 Halloween Arbejds- og vagtplan blev gennemgået. 

16 Evt.  Intet 

   

 Næste møde Fredag den 30. november kl. 17.00 i klubhuset, med efterfølgende  julefrokost for alle 
bestyrelsesmedlemmer med påhæng.  
HB holde møde i skydekælderen kl. 17 til ca. 19. Imens gør resten klar i klubhuset med 
borddækning og tilberedning af mad. 

 


