Referat fra HB-møde i Østerlars Sport fredag den 24. januar 2020
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DAGSORDEN
Godkendelse af
referat fra sidst

BESLUTNING/REFERAT
OK
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Nyt fra formanden

-Der bliver ikke gjort rent i gymnastiksalen og omklædningsrummene. Rengøringen er i
budgettet for 2020 overgået til Multihuset, men Multihuset har ikke noget med
gymnastiksalen og omklædningsrummene at gøre. Det hele kører under Conventus og
dermed kommunen. Multihuset anbefaler brugerne til selv rette fælles henvendelse til
Ann Juul Nielsen, leder af Mad- og rengøringsservice. Tina kontakter Ann, for at finde en
løsning.
-Klaus har lavet medlemsindberetningen, så tjek op på, at jeres medlemmer stemmer.
-Finn sendte den 15. december ud, at han skulle søge om instruktør kursus godtgørelse
hos kommunen. Her kunne alle melde ind, hvis de havde betalt noget.
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Nyt fra kasserer
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Nyt fra udvalgene

Fin kassebeholdning.
-Har udbetalt kontingenter til afdelingerne inden jul.
-Foreningstilskud: Medlemsantal + kontingentmasse o/u 25 år + køn fra hvert udvalg og
udgifter til skydehuset sendes til Laila senest den 10. marts.
-Har fået ny BBR-meddelelse.
- Sender regning til trampestier for 2019.
-Har lavet årsregnskabet færdigt.
Atletik: Halloweenløbet med stor succes og mange deltagere.
- Nytårsløb med nogen deltagelse.
- Afholt crossløb sammen med strandløberne med ny rute grundet stilleskoven,
hvor der for tiden skoves, så stierne fra tidligere ikke kunne bruges. Flere
deltagere i år end sidste år.
- Borgedalsløbet tl foråret.
- Løbere tager til Mønsted kalkgrubbe løb i Jylland.
- Cross island løb i Tejn i april.
- Christiansø marathon er flyttet til 18. april.
Festudvalget: Komedie lørdag den 7. marts
lørdag kl. 10.00: 5 hjælpere til bordopsætning. Gymnastiksalen er optaget
fredag aften.
kl. 14.30: 2 til hjælp med servering af kaffe + afrydning.
kl. 17.00: 3 fra hvert udvalg + 1 til opr. efter festen.
Meld tilbage til Tina hvem der hjælper.
Fodbold: Indendørs fodbold ved Søren Femmer hver lørdag formiddag.
- Lasse Holmegaard har planer om at al Bornholmsk damefodbold skal til
Østerlars. Hvis alt går i orden, startes op til august. Mads Marchall er med som
sponsor.
Gymnastik: Yoga blev lukket p.g.a. manglende deltagelse.
- Anna har prøvet med weekendhold efter jul, men med for få deltagelse. Ved
evt. prøve igen senere.
Skydning: Lavet aftale med Kildebakkeskolen for børn med specielle behov. Deltager i
kursus for at lære hvordan disse børn skal håndteres.
- Skal i gang med at udvide 50 meter banen. HB bakker op omkring økonomien.
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Hjemmesiden

Keld følger op på sponsorerne der er lagt ind + et par nye.
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Sponsorer

Vi må gerne være på udkik efter flere.
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Mulighedernes
land
Klubhuset

9
10

Conventus
Multihuset
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Materielbygning
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Generalforsamling
mandag den 23.
marts kl. 19.00.

Intet nyt
-Laila undersøger hvad vi kan få af you see pakke og til hvilken pris.
-vi skal have luft til luft pumpe i stedet for el radiatorerne. Kenn spørger Sørens
Storkøkken om en pris.
Intet nyt
-Fælles hjemmeside for Østerlars er næsten klar. Kan ses på Østerlars.dk. Den
indeholder en kalender, hvor byens arrangementer kan sættes ind. Så har vi noget, vi
gerne vil reklamere for, sendes det til Bent W Hansen, som ajourfører siden. Hans mail
er: bwh@live.dk
Vi har betalt 1/3 = kr. 6.250. Vi mødes på mandag, for en lille gennemgang. Lars vil
kontakte Savmøllen, for at få ordning på domænet.
-Nytårsparole i Multihuset søndag den 26/1 kl. 13-15 hvor Borgerforeningen, Multihuset
og Østerlars Sports bestyrelse mødes og kikker på årets kommende begivenheder.
-Monitorer på Friskolen, i Brugsen og Multihuset. Brugsen køber 3 skærme, 1 til hver. Vi
er med i den der sættes op i Multihuset og betaler 1/3 ca. kr. 1000. Lars sørger for at
den bliver sat op, og vil gerne stå for at lægge ting ind på den, det skal bare sendes til
ham. Er der noget man vil have reklameret for på Brugsens og Friskolens skærme,
sender man til dem og de har hver i sær deres ansvarlige, som ligger det op. Mail
adresser følger, når det hele er på plads. Det vil køre som PowerPoint.
- Vi har betalt kr. 13.170, foruden kr. 5.000 til fællespulje sammen med
Borgerforeningen og Multihuset, til nye komfurer og opvaskemaskine til køkkenet i
Multihuset.
-Byggetilladelsen er kommet.
-Tina kontakter Åby Svendsen om udsættelse til 1. maj.
På valg
Sekretær: Finn Andersen
Kasserer: Laila Dam
Revisor: Gitte Maegaard
Fanebærer: Hans Ove Maegaard
6. Årets M/K i Østerlars Sport:
7. Æresmedlem:
Nedenstående udvalg vælges ikke på generalforsamlingen.
Hver afdeling vælger sin egen bestyrelse på et medlemsmøde og udpeger et medlem til
hovedbestyrelsen.
Atletik:
Helle Buus
Kirsten Møller
Festudvalget:
Anne Andersen
Tina Jørgensen
Fodbold:
Kenn Jensen
Flemming Kristensen
Supp. Bjarne Jørgensen
Gymnastik:
Finn Andersen
Karin Kofoed
Skydning:
Charlotte Frederiksen

Hans Ove Maegaard
Supp. Michael Schmidt
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Halloween
Loppemarked
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Evt.

Er der nogen, som er gået bort i 2019, som skal mindes?
Dirigent: Mikael spørger Mogens Holm Jensen
Invitation til pressen: Klaus sender til pressen
Festudvalget sørger kaffe og smørebrød
Overskud på kr. 32.012,00 - FLOT
-Tina har rykket 3 gange for at få lavet ny kontrakt, hvor det hjørne Mogens Olsen
havde, kommer med på vores kontrakt. Nu afventes at BAF reagerer.
-Loppeudsalg aftales til næste møde.

Næste møde
Når Tina har haft kontakt til Erling Åby Svendsen fra menighedsrådet meldes ny dato ud.
Referat: Tina Hansen formand.ob9kreds@gmail.com

