
Referat fra HB-møde i Østerlars Sport mandag den 30.september 2019. 

         DAGSORDEN BESLUTNING/REFERAT 

1 Godkendelse af 
referat fra sidst 

OK 

2 Nyt fra formanden -Nyhedsbrevet er sendt ud. Tenna opfordrer til, at vi også lægger vores nyheder ud på 
Østerlars facebook gruppen. Finn spørger Tenna hvordan det gøres. 
 

3 Nyt fra kasserer -Kassebeholdningen er fin. 
-Der er udbetalt kr. 5000 fra overskuddet fra loppemarkedet til atletik, gymnastik og 
skydning, som aftalt sidst. 
 

4 Nyt fra udvalgene 
 

Atletik: Har lige afholdt Stavehølløb, med flere deltagere end sidste år. En god succes 
med afslutning i pavillonen på legepladsen, med masser af gaver.  
-Bestyrelsen har lavet beachflag med logo, der stilles op ved arrangementer. 
-Børneløb den 15. oktober i Holkadalen i.f.m. Halloween i Gudhjem.  
-Deltaget i Almindingsløbet. 
 
Festudvalget: Annegrethe er i gang med at se på komedier. Der mangler mænd til 
komedieholdet. 
 
Fodbold: Lasse Holmberg er startet med træning. 
 
Gymnastik: Anna har meldt fra til fast yogatræning. Medha arbejder på at få anden 
hjælp. Anna vil lave 4 weekendkurser inden jul. 
50+, kom i form og grundspring er godt i gang. 
Folkedans starter på onsdag. 
 
Skydning: Starter indendørs på onsdag. 
- problemer med at der kommer besøgende, når der ikke er åbent, som ikke har adgang 
til banerne. Det kræver skydebaneuddannelse, at måtte færdes ved banerne.  
- Der er underskrevet kontrakt med Kildebakkeskolen om samarbejde i vinter. 
- Davidskolen og 10. kl. har været på besøg i efteråret. 
 

5 Hjemmesiden Keld har lagt sponsorer ind 
 

6 Sponsorer 
 

Ligger ikke det store arbejde i det lige nu, men modtager gerne nye.  

7 Mulighedernes 
land 

Trampestierne er blevet gennemgået. 

8 Klubhuset Finn P klipper græsset omkring klubhuset. 
Der skal tændes for varmen – Mikael ser på det.  
Laila kontakter you see om bedre tilbud på internet. 

 9 Conventus Keld mangler kode, vil snakke med Helle om det. 

10 Multihuset -De nye komfurer er næsten på plads i køkkenet. Det har bøfholdet stået for. 
-Der arbejdes på hjemmesiden. J F Data her lavet startsitet og der planlægges 
undervisning. 
-Det mobile frivillighedskontor havde stillet op tirsdag den 17/9. 

11 Motionscenter/ 
Foreningsudvikling 

Motionscenter er lagt stand by. 

12 Materielbygning Mangler landzonetilladelsen, som tager en måneds tid. Derefter skal kommunen give 
tilladelsen. 

13 Halloween Vi stiller op ved labyrinten på Gudhjem havn fra søndag den 13/10 t.o.m. fredag den 
18/10. Arbejdsplanen gennemgået. 

14 Loppemarked -Hvad skal overskuddet bruges til?  
Tilskud til tiltag i afdelingerne. Den nye materielbygning. 



-Pallereolen er sat op. Tommy og Bendt har planlagt hvordan og hvor tingene skal stilles. 

15 Evt. Intet 

   

   

 Næste møde Fredag den 24. januar kl. 17.00 med julefrokost fra kl. 19.00 for alle i udvalgene med 
påhæng. 

Referent: Tina Hansen formand.ob9kreds@gmail.com 


