Referat fra bestyrelsesmøde i Østerlars Sport fredag den 30. november 2018.
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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

Har sendt ud vedr. DGI`s 2 kurser, men ingen respons retur.
Halloween gav fint overskud på kr. 24.595,23. God succes med diskotek mandag aften
og halloweenløbet tirsdag eftermiddag.
Fin kassebeholdning.
Har modtaget regning fra forsikringen vedr. klubhuset, så det er nu i orden.
Atletik: Halloweenløbet blev en stor succes med 77 deltagere.
Festudvalget: Komedien 2019 bliver lørdag den 23/2.
Fodbold: Intet nyt
Gymnastik: Er startet på sæsonen, med rimelig tilslutning.
Skydning: Samarbejder med Kildebakkeskolen omkring 12 elever i et 14 ugers projekt.
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Hjemmesiden

Der er efterhånden HB-møde referater fra 1 år (9 møder) under bestyrelsen. Hvor
mange skal vi have stående? Tina snakker med Bent om at lave en mappe med 2018.
Der er lavet sponsorbrev.
Der er lavet liste over erhvervsdrivende, som kan være potentielle sponsorer.
Venter til det nye år med at kontakte nogen. Aftales nærmere næste HB-møde.
Intet nyt
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Sponsorer

7
8
9
10

Mulighedernes
land
Klubhuset
Conventus
Multihuset

11
12

Foreningsudvikling
Motionscenter

Intet nyt
Laila udbetaler kontingenter til afdelingerne inden nytår.
-Lars Greve oplyser at Borgmesteren indstiller til
a) at der bevilges 227.000 kr. til finansiering af Multihuset i 2019.
b) at finansiering for 2020 og frem, behandles i forbindelse med budget 2020.
-Fælles hjemmeside for Østerlars: Har været til møder med J F Data og fundet frem til,
hvordan vi vil have siden til at se ud. Nu skal der findes/tages billeder til at sætte ind.
-Turnusplan for rengøring er lavet og sendt videre til madholdet (Kenn) og yoga (Finn).
Forbindes med motionscenter.
Har arbejdet på hvordan det skal gribes an. Har møde igen den 5/12.
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Materielbygning

Vi kan ikke komme videre, før menighedsrådet har fået nedrivningstilladelsen.
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Evt.

Mikael gjorde opmærksom på, at hver afdeling skal have en forretningsorden. Lisbeth
fandt et eksempel, som hun videresendte til HB, så vi hver især kikker på og finder en
forslag på til næste møde.

Næste møde
Mandag den 4. februar 2019 kl. 18.00 i klubhuset. Kenn og Keld laver mad.
Referat: Tina Hansen formand.ob9kreds@gmail.com

