Referat fra HB-møde i Østerlars Sport mandag den 5. oktober 2020.
1

DAGSORDEN
Godkendelse af
referat fra sidst

BESLUTNING/REFERAT
Okay

2

Nyt fra formanden

Nyhedsbrevet er sendt ud den 1. september.
CFR er blevet tilrettet med rette foreningsnavn og svømning er blevet slettet.

3

Nyt fra kasserer

Fin kassebeholdning.

4

Nyt fra udvalgene

Atletik: Løber 3 x om ugen i skoven indtil det bliver for mørkt, så løbes i Gudhjem.
Været på Christiansø og løbet marathon med 10 løbere.
Været til almindingsløbet hvor man løb fordelt over hele dagen, med pænt mange
løbere.
Aflyst Stavehøl løbet, Halloween løbet og klubturen til Slovenien p.g.a. corona
Festudvalget: Annegrete har valgt komedie og bestiller hæfter hjem i næste uge.
Der lægges ud til komedieholdet om selv at bestemme om det skal være den 13. eller
20. marts.
Fodbold: Intet nyt.
Gymnastik: Har startet sæsonen under lidt andre vilkår, men det hele fungerer. Fin
tilslutning.
Skydning: I gang med at lave ansøgninger til fonde til elektronskydning, som er for
blinde og svagtseende.
I gang med at søge om udvidelse på de elekstroniske baner med 5 stk. 50 mtr. baner,
samt 2 stk. 200 mtr. baner.
Kildebakkeskolen har været oppe og skyde 2 gange i løbet af sommeren. Dog bliver
vinterens skydning muligvis aflyst p.g.a. corona.

5

Hjemmesiden

Intet nyt

6

Sponsorer

Laila har udsendt regninger til alle sponsorer. Alle har betalt.

7

Mulighedernes
land

Stierne er gennemgået for 2. gang den 7. oktober.
Tina har fået partnerskabsaftalen tilsendt fra Morten Bach Jørgensen. Den skal fornyes,
men MBJ ser den som gældende trods forælding, og så længe vi opfylder kravet, vil vi
også modtage pengene.

8

Klubhuset

Laila fejlmelder nettet. Det har ikke virket siden der blev gravet langs med vejen.
Vi nøjes med luft til luft varme og ser om det kan dække varmebehovet. Hvis nødvendigt
må vi åbne for fjernvarmen.

9

Conventus

Det anbefales at der benyttes afkrydsningslister, når man mødes til træning, kampe og
lignende, for hurtigere at kunne finde frem til, hvem der har været sammen, hvis det
viser sig, at der er en, som viser sig at være smittet.
Afkrydsningslister kan trækkes fra Conventus.
Tina har videresendt mail om hvordan, til skydning og gymnastik.
Klaus vil undersøge om der kan sættes mobilpay på som betalingsmetode.

10

Multihuset

Tina har underskrevet aftalen med Multihuset om, at når vores medlemmer bruger et
lokale i Multihuset, skal de spritte af og rengøre efter sig.
Det er nødvendigt for at få koden til dørnøglen.
Aftalen er også sendt til Kenn m.h.p. Bøfholdet.
Fritidsfestivalen bliver p.g.a. corona-restriktioner udsat til marts 2021.
Rengøring af gymnastiksalen blev efter sidste års budgetaftale, lagt over til Multihuset.
Multihuset har siden været i dialog med BRK, som har undersøgt sagen nærmere, og da
det viser sig, at salen kan bookes i Conventus, kan Multihuset ikke pålægges opgaven.
Koncerndirektøren indstiller til, at rengøringsservice genoptager rengøringsopgaven på
niveau med tidligere rengøring. Beslutningen skal dog først konfirmeres af
kommunalbestyrelsen som har møde den 8. oktober. Det er dog allerede vedtaget i
kommunalbestyrelsen.
Brugere af salen skal dog stadig spritte af efter endt samling som foreskrevet i
retningslinjer lavet af gymnastikudvalget.
Fælles hjemmeside for Østerlars har ligget stille under corona. Vi havde købt
hjemmesidedomænet osterlars.com, beregnet til den fælles hjemmeside, men da
Savværket overgav østerlars.dk til Østerlars, skal det ikke længere bruges.
Tina har opsagt abonnementet, og det er sat til sletning den 15.02.2021.

11

Materielbygning

Længen skal være nede inden 1. januar 2021.
Planlagt at gå i gang lørdag den 24. oktober, hvor taget tages ned, og hvis der er
mandskab nok, begyndes der også med at tage sidepladerne.

12

Generalforsamling

Konstituering i udvalgene.

13

Loppemarked

14

Evt.

Ny sekretær? (evt. formand så Tina er sekretær).
Udvalgene går ud og ser i mellem deres medlemmer.
Modtager kun loppeting, hver 4. lørdag i mdr., hvor der er åbent for indlevering.
Al indsamling er stoppet, da lageret er fyldt. Det er meldt ud på hjemmesiden.
Der vil pr. 1. december blive trukket gebyr på hver konto foreningen har.
Lisbeth kontakter Nordea for at få råd.
Vi har købt lyskæderne fra Gudhjem El.
Julefrokost afholdes sammen med HB-møde fredag den 22. januar.

Næste møde
Mandag den 16. november kl. 19.00 i klubhuset.
Referat: Tina Hansen formand.ob9kreds@gmail.com

