
Dagsorden til bestyrelsesmøde i Østerlars Sport  

mandag den 6. maj 2019 kl. 19.00 i klubhuset.  

         DAGSORDEN BESLUTNING/REFERAT 

1 Godkendelse af 
referat fra sidst 

OK 

2 Nyt fra formanden -Nyhedsbrevet er sendt ud 
-Borgerforeningen er ved at undersøge hvor der kan være indhegnet hundelufterplads i 
Østerlars. Et forslag fra Borgerforeningen er halvdelen af fodboldbanen ned mod byen. 
HB foreslår i forlængelse af kunststofbanen. 

3 Nyt fra kasserer Kassebeholdning fin.  

4 Nyt fra udvalgene 
 

Atletik: Haft Borgedalsløb i lørdags med 84 løbere, en kold fornøjelse, men godt 
arrangement. 
Festudvalget: Intet nyt 
Fodbold: Intet nyt 
Gymnastik: Fundet instruktør til 50+.  
Karin tager på kursus om Parkinsondans. 
Forslag til gymnastik om at kontakte Tine Pihl om ev t. opstart af sumba-hold. Mikael    
   spørger hende, næste gang han møder hende. 
Måske lave noget pardans. 
Skydning: Banen er nysynet til de næste 2 år. 
Havde afslutning i fredags. 

5 Hjemmesiden Mikael har fået Tim fra JF-data til at ændre lidt på siden, så sponsorer kommer lidt 
højere op. 
Keld arbejder på at sætte den første sponsor ind. 

6 Sponsorer 
 

Der er sendt mail ud til erhvervsdrivende.  
Det blev fordelt, hvem der kontakter hvilke erhvervsdrivende. 

7 Mulighedernes 
land 

Gennemgang af trampestierne bliver på torsdag den 9. kl. 17.00. Tilmelding til Flemming 
K. Tina sørger for mad bagefter i klubhuset. 

8 Klubhuset At komme ud af fjernvarmen bliver alt for dyrt.  

 9 Conventus Intet nyt 

10 Multihuset Formandsmøde d. 29. april. Her blev drøftet hvad der rør sig i byen.  
-Borgerforeningen arbejder på skiltning i byen, for at gøre opmærksom på hvor turister 
kan handle, finde wc, overnatte i shelter m.m..  
-Lars luftede tanken (igen) om Østerlars som cykelby og har udarbejdet skitse over evt. 
cykelzone i byen. Dette i.f.m. brugsens ide om, at lave shelter-hotel oven på brugsen. 
-Der er møde igen torsdag den 16. maj kl. 19 på legepladsen, hvor brugsen og Friskolen 
også bliver inviteret, for at se på muligheder og lufte tanker. 
-Fritidsfestival lørdag den 24. august.  
- Kenn har lavet ansøgning til Brd. Larsen legatet, vedr. nye ovne og opvaskemaskine til 
køkkenet. 

11 Motionscenter/ 
Foreningsudvikling 

Intet nyt. 

12 Materielbygning Der arbejdes stadig på byggetilladelsen. 

13 Loppemarked 
Lørdag d. 6. juli 

Tina undersøger om vi evt. kan få lov at stille loppeting ind i den store del af cykelskuret 
den sidste 1 ½ mdr. inden loppemarked. 
De vigtigste ting i arbejdsplanen blev gennemgået. 

14 Skt. Hans 
Søndag 23. juni 

Arbejdsplanen let gennemgået. 

15 Evt. Konfirmander- ingen i Østerlars. Tina undersøger om der er nogen i Gudhjem. 
 

   

   

 Næste møde Tirsdag den 11. juni kl. 18.30 i klubhuset. 

Referant Tina Hansen formand.ob9kreds@gmail.com 


