Referat fra HB-møde i Østerlars Sport mandag den 15. juni 2020.
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DAGSORDEN
Godkendelse af
referat fra sidst

BESLUTNING/REFERAT
ok
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Nyt fra formanden

Lisbeth er blevet kontaktet af en af vores medlemmer i Østerlars Sport, som arbejder for
Friluftsland, som uopfordret har lavet en aftale med Friluftsland om, at alle medlemmer
i Østerlars Sport kan få 15% rabat på ikke nedsatte varer - det er meget outdoor artikler
- hvilket jo er meget oppe i tiden. Hjemmeside: Friluftsland.dk.
Vi har gennem Multihuset fået en invitation til at være med i en folder for børn, unge,
børnefamilier og tilflytterfamilier i Gudhjem/3760 området. Sanne Bloch er
initiativtager.
BRK har besluttet at yde lokaletilskud i forhold til de aktivitetstimer, der er godkendt på
baggrund af foreningens budget for 2020 - dvs. de timer der indgår ved kommunens
beregning af a-conto-lokaletilskud for 2020 – uanset, at en del af timerne ikke er
afviklet, grundet Corona-situationen.
Ansøgning om tider i gymnastiksalen skulle være inden 1. maj. Finn A har søgt.
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Nyt fra kasserer

Fin kassebeholdning.
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Nyt fra udvalgene

Atletik: Der løbes sammen hver for sig.
Festudvalget: Komedien nåede lige at blive afviklet, inden der blev lukket ned p.g.a.
corona. Et fint overskud på kr. 16.120,83.
Fodbold: Intet nyt
Gymnastik: Intet nyt
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Hjemmesiden
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Sponsorer
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Mulighedernes
land
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Klubhuset
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Conventus
Multihuset

Skydning: Skal have møde med kommunikationscentret ang. skydning for blinde og
svagtseende.
Keld har lagt sponsorerne ind og tilrettet de nye kontaktoplysninger vedr. afhentning af
loppeting.
Intet nyt
Vi har betalt for reparation af en bænk, der står i præsteskoven, som hører ind under
trampestierne.
Tina har taget kontakt til Morten fra BRK og meddelt, at det er Tina der indtil videre nu
er kontaktperson.
Der skal gennemgås trampestier. Mandag den 22. juni kl. 17.00, mødes ved klubhuset.
Tina sørger for mad bagefter.
Vores abonnement fra You See er ok. Men for at få det lidt billigere, aftales at vi overgår
til mobilt bredbånd. Laila sørger for det.
Der er kommet luft til luft varme.
Vi lukker ned for fjernvarmen i sommer. Det klarer Mikael.
Intet nyt
Den 10. juni åbnede Multihuset igen. Vi skal tilslutte os retningslinjer, før vores
medlemmer må bruge huset.
Tirsdag den 16. juni kl. 16-17 skulle der have været møde vedr. rengøring, som også vil
omhandle den manglende rengøring i gymnastiksalen og omklædningsrummene. Mødet
er udsat til sidst i juli.
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Materielbygning
Generalforsamling
mandag den 10.
august
kl. 19.00 i
klubhuset.
Grundet corona er
tilmelding
nødvendigt.

Har repræsentantskabsmøde torsdag den 2. juli kl. 19.00. Vi må p.g.a. corona kun sende
1 repræsentant pr. forening. Kenn deltager.
Kenn holder styr på tropperne. Der er sat af til bygningen. Og der arbejdes videre.
På valg
Sekretær: Finn Andersen – modtager ikke genvalg
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
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 for kaffe og smørebrød
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Loppemarked

Årets loppemarked er aflyst p.g.a. Corona.
Nyt vedr. indsamling: Det er nu Jette Rasmussen der ringes til, hvis man har loppeting til
Østerlars Sport. Andreas Andersen sørger for, at tingene bliver hentet og kørt til
loppelageret. Der hentes rundt på øen hver 2. lørdag i måneden og der er åbent på
loppelageret hver 4. lørdag i måneden, så man kan komme og aflevere loppeting. Eller
efter nærmere aftale med Jette eller Andreas.
Tommy og Bendt sørger for, at det hele bliver sorteret og stablet på loppelageret. De
har fået en liste med mobil-nr., som de kan kontakte, hvis de får behov for
hjælp/afløsning på loppelageret.
Da folk fra udenbys har svært ved at finde vores lager, er der sat skilt op på porten, og
der er købt 2 beachflag, hvorpå der står Østerlars Sport, til at stille udenfor den lørdag

der er åbent.
Der er ved at være fyldt godt op på loppelageret, så Tina har forespurgt hos DLG, om vi
kan leje lokalet ved vægten til opbevaring af vores loppeting. Det kan vi ikke, da der ikke
laves service på porten, og det er DLG´s ansvar, hvis den falder ned på nogen. Men der
undersøges, om vi kan leje lidt af lokalet, bag ved det vi har.
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Evt.

Næste møde
Generalforsamlingen mandag den 10. august. Grundet corona er tilmelding nødvendigt.
Referat: Tina Hansen formand.ob9kreds@gmail.com

