
Referat af bestyrelsesmøde i Østerlars Sport fredag 26.januar 2018 kl. 17.00 i klubhuset.  
 

         DAGSORDEN BESLUTNING/REFERAT 

1 Godkendelse af 
referat fra sidst 

ok 

2 Nyt fra 
formanden 

-Klaus er i gang med medlemsindberetning. Vi har lille fremgang 2016:287 til 2017:303.    
Alle har fået mail fra Klaus med antal pr. afdeling, meld snarest tilbage til Klaus, hvis der 
er ændringer. Sidste frist for indberetning er 30. januar.  
- Der har været sidste frist for indsigelse imod ombygning af skolen (SFOén). Har ikke 
gjort noget, da vi tidligere er blevet enige om, at støtte op omkring, at der kommer 
flygtninge til Østerlars. 
-Brændegårdshaven har sendt mail, om vi vil tjene lidt penge, ved at sælge deres 
sæsonkort til vores medlemmer. Vi får kr. 20 pr. medlem der køber sæsonkort igennem 
os. Vi takker nej. 
-Den fælles google-kalender for Østerlars skal gerne op og køre optimalt og fremgå af 
vores nye hjemmeside. Har afdelingerne et arrangement, der skal på, så meld det til 
Tina, som sætter det ind, så der forhåbentlig ikke kommer dobbeltarrangementer i 
Østerlars på samme datoer. 
-Har snakket med Flemming Rasmussen, formand for borgerforeningen, han foreslår at 
vi laver fælles nyhedsbrev for Østerlars.  Mange giver udtryk for, at de får oplysninger fra 
de forskellige foreninger, som kunne have været samlet, så der ikke kommer 
nyhedsbreve flere gange om måneden fra foreninger i Østerlars. 
  

3 Nyt fra kasserer -Der er fin kassebeholdning. 
-Foreningstilskud - Medlemsantal o/u 25 + køn fra hvert udvalg og udgifter til skydehuset 
sendes til Laila senest 6. marts.  
 

4 Nyt fra udvalgene 
 

Atletik: Startet op på ny sæson. ØB atletik godt repræsenteret til første løb. 
Afholdt Cross-cup løb sidste weekend, med god tilslutning.  
Har tilmeldt til royal-run i København 2. pinsedag. 
Afholder Borgedalsløbet den 5. maj. 
Der er Christiansø maraton sidst i september. 
 
Festudvalget: Komedie den 10. marts. Holdet er i fuld gang med træningen. 
 
Fodbold: Der er fodboldskole i uge 29. 
 
Gymnastik: Startet op efter nytår med godt fremmøde.  
Vil melde springholdet til, til opvisningen i Åkirkeby. 
Holder afslutning fredag den 6. april, i forbindelse med fællesspisningen i Multihuset. 
 
Skydning: Fået det nye anlæg hjem, arbejder på at få det op. 
Fået flere sponsorpenge. 
Har malet og sat i stand i forrummet i kælderen. 
 

5 Hjemmesiden 
 

Den nye hjemmeside er åbnet. Har stadig en del mangler.  

6 Sponsorer 
(Sponsorudvalget 
Laila, Birgit) 

Afventer. 

7 Mulighedernes 
land 

Der skal lægges flis ud i Præsteskoven til foråret.  
Flemming holder øje med, om der skal gennemgås stier inden 15. maj.(jagtsæson starter) 
 

8 Klubhuset Intet nyt. 
 



 9 Conventus Vi samkører conventus med DGI.  Tina ser på det. 

10 Multihuset 
 

-Vi har haft fællesmøde med Multihuset og snakket fremtid. Et af punkterne var en 
fælles hjemmeside for Østerlars for de tre største foreninger i Østerlars – 
Borgerforeningen, Multihuset og Østerlars Sport. Alle tre foreninger er interesseret, og 
Keld har kontaktet JF Data og bedt dem undersøge, om vores nye side kan udvides. 
-Der har været brugermøde i Multihuset, referat er sendt ud.  
   Obs første arbejdsdag den 27/1. Her skal vi møde med min. 1 pers. Finn A. møder op. 
   Der er lavet rengøringsplan. Bøfholdet står for uge 9 +24, uge 24 er Bøfholdet stoppet,    
   Kenn snakker med drengene, om de evt. kan bytte sig til en tidligere uge. 
-Fritidsfestivalen er fastlagt til den 9. juni. Her skal vi være aktive. 
-Velkomstpakke til nye borgere i Østerlars – her skal vi finde 1 pers. som vil stå for det,     
   sammen med Borgerforeningen og Multihuset. Karen Marie vil være primus motor. 
-Multihuset har tilbagebetalt de lånte penge. 

11 Forsikring Allen har opsagt den gamle forsikring pr. 1/2-2018, hvor ny forsikring træder i kraft. 

12 Loppemarked  
 

-Dato for loppemarked 2018: 7. juli. Tina snakker med Lars G vedr. fællesspisningen om 
fredagen, om den kan flyttes. 
-Finn er stoppet som indsamler.  
 Flemming vil gerne overtage, det er der lavet aftale om. 
 Fint med oprydning ved behov.  
 Laila retter i annoncen i Tidende. Indsætter også dato for loppemarked. 

13 Generalforsamling Dato for generalforsamlingen 2018: Mandag den 19. marts. 
Regnskab afleveres til Laila senest den 15. februar. Alle kasserere skal have skrevet under 
på regnskabet når det afleveres. 
 
På valg 
Sekretær: Finn Andersen 
Kasserer: Laila Dam 
Revisor: Gitte Maegaard – Laila spørger 
Fanebærer: Hans Ove Maegaard – Laila spørger 
 
6. Årets M/K i Østerlars Sport: Der må stemmes af alle bestyrelsesmedlemmer. Hver især 
sender navn og begrundelse for, hvorfor man har valgt den person man vil indstille, til 
Finn på mail: faih@live.dk inden den 11. februar. Finn sender liste ud med de indstillede 
personer, til bestyrelsesmedlemmerne og der kan stemmes indtil den. 25. februar.  
Tina udsender kriterier/grundlag for, hvad der skal til for at blive årets M/K`er, og starter 
dermed indstillingen. 
Kenn har haft pokalen med i dag.  
Finn sørger for, at pokalen kommer til K.L. i Åkirkeby med oplysning om den nye 
modtagers navn, som bliver indgraveret.  
Lisbeth sørger for et gavekort på kr. 500.  
Finn står for overrækkelsen til generalforsamlingen. 
 
7. Æresmedlem: Hver afdeling vender tilbage til næste HB-møde, hvis de har nogle 
emner. 
 
Nedenstående udvalg vælges ikke på generalforsamlingen.  
Hver afdeling vælger sin egen bestyrelse og udpeger et medlem til hovedbestyrelsen.  
Atletik:  
Helle Buus 
Kirsten Møller 
 
Festudvalget:  
Anne Andersen 
Tina Jørgensen 
 
Fodbold:  

mailto:faih@live.dk


Kenn Jensen 
Flemming Kristensen 
Supp. Bjarne Jørgensen 
 
Gymnastik:  
Finn Andersen 
Karin Kofoed 
 
Skydning:  
Lars Peter Jensen 
Poul Bloch 
Supp. Michael Schmidt 
 
Er der nogen, som er gået bort i 2017, som skal mindes? Ja 2 personer 
Dirigent: Flemming spørger Jens Ole Hansen 
Invitation til pressen: Klaus 
 

14 Evt. Der har været 2 runde fødselsdage i bestyrelsen. Klaus er blevet 40. Finn A. er blevet 60. 
Stort tillykke til dem.  

   

    

   

 Næste møde Mandag den 19. februar kl. 18.00. Fodbold sørger for mad. 

Referent: Tina Hansen – formand.ob9kreds@gmail.com 
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