
Referat fra bestyrelsesmøde i Østerlars Sport tirsdag 22. maj 2018 kl. 19.00 i klubhuset.  

 

         DAGSORDEN BESLUTNING/REFERAT 

1 Godkendelse af 
referat fra sidst 

ok 

2 Nyt fra formanden DGI afholder foredrag om hvordan man modtager nye tilflyttere til foreningen/byen. Er 
videresendt til Birgit og Karen-Marie.  
Kommunen afholder møde vedr. etableringen af tilflytterboliger på Bornholm, for alle 
Borgerforeninger. Vi tager snakken til fællesmødet den 11/6. 
  

3 Nyt fra kasserer Fin kassebeholdning.  
 

4 Nyt fra udvalgene 
 

Atletik: 19 løbere har været til Royalrun i København. Havde en rigtig god dag. 
Afholdt Borgedalsløbet, godt løb med 130 løbere. 
Træner tirsdag kl. 17 i Gudhjem og kl. 17 ved Åsedam i Almindingen. 
Planlægger at deltage i Hans Rømersløbet og Etapen. Samt afslutte grand prixrækken  
 
Festudvalget: Intet nyt. 
 
Fodbold: Kun 14 tilmeldte til fodboldskolen. Skal være minimum 24 stk. for at kunne 
gennemføre. 
I Midtbornholm-samarbejdet har der været hold over og spille i Herlufsholm. 
 
Gymnastik: Intet nyt. 
 
Skydning: Ved at gøre klar til den nye bande-pakken med registreringer. 
Er kommet i gang med det elektroniske markeringsanlæg udendørs. 
Har fået nye i bestyrelsen. Charlotte og Hans-Ove. 
 

5 Hjemmesiden 
 

Skulle være i orden nu. Meld tilbage til Tina, hvis der opstår problemer. 

6 Sponsorer 
(Sponsorudvalget 
Laila, Birgit) 

Afventer fælles hjemmeside for Østerlars og fælles sponsorer. 
Skilt 12 x 50 cm.  
 

7 Mulighedernes 
land 

Udlægning af flis i Præsteskoven, samt gennemgang af stierne. 
Mandag den 4. juni kl. 17.00 er der gennemgang og udlægning af flisen. Mikael aftaler 
nærmere med Flemming. 

8 Klubhuset Laila har købt ny nøgleboks. 

 9 Conventus I forbindelse med persondataloven har Tina indsat på Conventus, så alle medlemmer 
bliver slettet efter løbende år + 1 år. Tina ændrer til løbende år + 3 år. 
Tina skriver ud til hjælperne, om vi må beholde deres mailadresser i conventus.  

10 Multihuset 
 

- Fritidsfestivalen den 9. juni. Gymnastik, fodbold og skydning deltager. Der er sidste   
  planlægningsmøde den 30. maj kl. 19.00 i Multihuset. 
- Multihuset har indkaldt til fællesmøde mandag den 11. juni kl. 19.00 i Multihuset for    
  Bestyrelserne i Borgerforeningen, Multihuset og Østerlars Sport.     
  Her skal tales samarbejde mellem de 3 foreninger og hvad er vores    
  forventninger til hinanden. 
-Ny fælles hjemmeside: Lars, Flemming R og Tina har haft møde, der er ansøgt brd. 
Larsen fonden om tilskud til den nye hjemmeside + logo for byen. 

11 Persondatalov og 
foreningsledelse. 

Flemming Sørensen fra DGI fortalte om persondataloven og foreningsudvikling. 
Persondataloven: De af DGI udsendte dokumenter, udfyldes og gemmes på 
hjemmesiden, så alle medlemmer m.m. kan se hvordan vi opbevarer oplysninger om 
dem. 
Foreningsudvikling: At tænke udvikling med hvordan får man flere medlemmer.  At 



deltage er gratis og betales af kommunen. DGI stiller vejleder til rådighed.  

12 Loppemarked  
den 7. juli 2018 
 

Arbejdsplanen blev gennemgået 

13 Skt. Hans i 
Gudhjem 

Arbejdsplanen blev gennemgået 

14 Motionscenter  Der blev snakket om at tage det op under foreningsudvikling, samt få en snak med dem 
der har fået ideen, om hvad de har tænkt. 

15 Evt. Tirsdag den 12.06 kl. 19.00 

   

   

 Næste møde  

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

mailto:formand.ob9kreds@gmail.com

