Referat fra HB-møde i Østerlars Sport mandag den 16. november 2020.
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DAGSORDEN
Godkendelse af
referat fra sidst

BESLUTNING/REFERAT
OK
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Nyt fra formanden
Nyt fra kasserer
Nyt fra udvalgene

Intet nyt
Fin kassebeholdning.
Atletik: Løber som ellers.
Cross-serien på 5 løb, her er de første 2 løb aflyst. Næste gang er ØB´s tur, det er endnu
uvist om det bliver til noget.
Var i Snogebæk og løbe hos Jakob og Malene.
Festudvalget: Komedieholdet er ved at overveje, om de vil øve i vinter, med risiko for
ikke at kunne opføre komedien til marts.
Fodbold: Intet nyt
Gymnastik: Der forsøges at starte lidt op med 2 hold, med restriktioner.
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Hjemmesiden
Sponsorer
Mulighedernes
land
Klubhuset
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Conventus
Multihuset
Materielbygning

12

Bestyrelsen

13

Loppemarked

14

Bank

15

Forretningsorden

16

Evt.

Skydning: Fået kr. 20.000 fra folkeoplysningsudvalget.
Fået tilsagn om små 75.000 kr. fra skydebaneforeningen.
Så er der lidt på vej mod 270.000kr som fornyelsen vil koste.
Der er søgt i flere fonde og puljer.
Der skydes under corona-restriktioner.
Intet nyt
Endnu en sponsor er kommet på hjemmesiden.
Intet nyt
Laila har ændret så vi får trådløst internet fra 1. december.
Laila finder ud af, om der er en max. grænse.
Der kan godt komme mobil Pay på som betalingsmetode. Ser om behovet opstår igen.
Intet nyt
Tag og sider er nede. Der er planer om, at pille resten ned. Nærmere info om dato.
Der er sat og støbt fodmur og gulvet bliver støbt i nærmeste fremtid.
Har udvalgene været ude og se i mellem deres medlemmer?
Der er umiddelbart ingen aktuelle emner.
Der skal arbejdes på, at findes ny formand og sekretær til næste generalforsamling.
Der er helt fyldt op på lageret og der er derfor også lukket for modtagelse hver 4. lørdag
i måneden.
Der vil pr. 1. december blive trukket gebyr på hver konto foreningen har.
Det kan vi i Nordea kun komme udenom, ved at lave vedtægtsændringer, så udvalgene
ikke har deres egne juridiske selvstændige bestyrelser og samle kasserne til en.
Mikael spørger hos DGI, hvad de kan rådgive med. Evt. et informationsmøde først i
januar.
Lisbeth kontakter kassereren i ØIF, og spørger ind til, hvordan det fungerer for dem at
have en kasse.
Tina opstarter en fælles mail ”bankgebyrer” til HB, som der kan mailes på vedr.
ovenstående.
De fremmødte udvalg havde medbragt deres forretningsorden.

Næste møde
Først i januar som info-møde fra DGI. Dato kommer senere.
Referat: Tina Hansen formand.ob9kreds@gmail.com

