
Referat fra HB-møde i Østerlars Sport mandag den 12. august 2019 kl. 19.00 i klubhuset.  

         DAGSORDEN BESLUTNING/REFERAT 

1 Godkendelse af 
referat fra sidst 

Ok 

2 Nyt fra formanden -DGI opfordrer om tilbagemelding om foreningens aktiviteter til at deltage i fællesfolder 
om idrætstilbud til 55+, samt børn og unge. Det er gjort i udvalgene. 
 
-Klaus havde søgt om hjertestarter, vi har fået afslag. 

3 Nyt fra kasserer Kassebeholdningen er fin.  
 

4 Nyt fra udvalgene 
 

Atletik: Intet nyt  
 
Festudvalget: Intet nyt 
 
Fodbold: Har indgået aftale med Lasse Holmberg, som træner børn i fodbold. Vi stiller 
faciliteterne til rådighed, så han kan træne på vores baner med børnene, evt. i 
samarbejde med Friskolen. Der startes fredag den 16/8 på kunststofbanen.  
 
Gymnastik: Anne kommer tilbage og underviser i yoga sammen med Medha. Det bliver 
højst sandsynlig mandag i gymnastiksalen. 
Finn fortsætter med grundspring.  
Kirsten underviser i 50+ gymnastik, som flyttes til onsdag formiddag.  
Karin underviser i kom i form. 
 
Skydning: Kontaktet om at fortsætte samarb. med 10. kl. centret 
Fortsætter samarb. med Kildebakkeskolen. Evt. også med Friskolen. 
Påtænker at udvide med flere baner med markeringsanlæg til næste sommer. 
 

5 Hjemmesiden Keld vil sætte de sponsorer ind, vi har fået tilsagn fra. Og melder tilbage til Tina, når det 
er gjort.  

6 Sponsorer 
 

Se ovenstående. 

7 Mulighedernes 
land 

Skal gennemgås sidst i august. Mikael kontakter Flemming for nærmere aftale. 

8 Klubhuset Finn vil spørge Finn P. om han kan klippe græsset omkring klubhuset. 

 9 Conventus Intet nyt 
 

10 Multihuset Fritidsfestival lørdag den 24. august – Skydning og gymnastik deltager med aktiviteter. 
 
Kenn har sat gang i opsætningen af nye komfurer og ovn i køkkenet, så de er klar til 
vintersæsonen. Der er søgt og bevilliget penge fra Larsen legatet. Multihuset, 
Borgerforeningen og Østerlars Sport giver hver en lille sum. Resten der kommer til at 
mangle, betales af overskuddet fra loppemarkedet. 

11 Motionscenter/ 
Foreningsudvikling 

Intet nyt 

12 Materielbygning Intet nyt 
 

13 Loppemarked 
 

Bendt Jørgensen og Tommy Olsen vil gerne stå for oprydning og sortering af 
loppetingene, efterhånden som der samles ind.  
De vil gerne have hver en nøgle. (Tina) 
Film til at rulle omkring tingene på pallerne, når de er sorteret færdigt. (Mikael) 
Paller, palleløfter, presenninger og skilt står stadig i cykelskuret.  
Tommy skal have en kopi af reg. attest. (Tina) 
Rene Nielsen har 8 mtr. pallereol, som vi kan købe. (Mikael) 
 



Overskud på kr. 59.940,01. 
 
Der er kommet forslag om fordeling fra overskuddet til udvalgene. Forslag om kr. 5.000 
til hvert af de 3 udvalg.  
Det blev vedtaget at atletik, gymnastik og skydning får hver kr. 5.000 til udvalget at 
arbejde med, så de aktive i udvalgene, kan nyde godt af de penge, som de har været 
med til at få samlet ind til loppemarkedet. 
 
Punkt til næste HB-møde – hvad skal overskuddet bruges til?  
Drøft det i udvalgene og tag emner med til mødet. 

14 Skt. Hans 
 

Overskud kr. 2.791,95 
Vi bør have båltaler, højtalere til Gudhjemkoret. Evt. skal faklerne tændes lidt senere på 
turen, da de ellers når at brænde ned. 

15 Evt. Nyhedsbrev – Deadline 2. september til Tina 
 
Halloween – vi deltager som sidste år. 
  
Velkomstpakken til nye borgere i Østerlars – skydning har sin folder deri. Gymnastik 
(Finn) vil lave DGI-annoncen dertil + tilbud om 1 sæson gratis kontingent til husstanden.  

   

   

 Næste møde Mandag den 30. september kl. 18.00 i skydehuset. Mikael giver mad. 

Referant: Tina Hansen formand.ob9kreds@gmail.com 
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