
Referat fra bestyrelsesmøde i Østerlars Sport mandag den 4. februar 2019.  

         DAGSORDEN BESLUTNING/REFERAT 

1 Godkendelse af 
referat fra sidst 

OK 

2 Nyt fra formanden  Der er planlagt nye kurser for foreningsledere, der bruger Conventus eller skal i 
gang med det. Onsdag d. 6./2 - Conventus Administration og Booking.  Tirsdag 
d. 14/2 - Conventus Administration og Finans. Begge kurser foregår i Cafeteriet i 
Rønne Idrætshal kl. 18:30-21:30. 

 Aktive, instruktører og bestyrelsen har nu mulighed for at komme med på en 
workshop, der handler om, at blive en Demensvenlig Idrætsforening. 
Workshoppen torsdag den 21. februar 2019 kl. 16.30 - 19.30 er gratis. 
Info om begge dele er sendt ud til bestyrelserne.  

 Klaus har indberettet medlemsantal. Tilbagegang med 33 medlemmer fra 303 til 
270.  

3 Nyt fra kasserer Fin kassebeholdning.  
Foreningstilskud: Medlemsantal + kontingentmasse o/u 25 år + køn fra hvert udvalg og 
udgifter til skydehuset sendes til Laila senest den 10. marts.  

4 Nyt fra udvalgene 
 

Atletik: Arrangerede Cros cup sammen med strandløbere i januar i Rø plantage med 
pænt fremmøde.  
 
Festudvalget: Komedie lørdag den 23. februar   
                          lørdag kl. 10.00: 5 hjælpere til bordopsætning. Gymnastiksalen er optaget      
                                                       fredag aften. 
                          -          kl. 14.30: 2 til hjælp med servering af kaffe + afrydning.  
                          -          kl. 17.30: 3 fra hvert udvalg + 1 til opr. efter festen.       
 
Fodbold: Har halledelser i Åkirkebyhallen. 
 
Gymnastik: Holdene går godt.  
Et nyt hold med unge mennesker er startet med boldspil i gymnastiksalen torsdag aften.  
Der efterlyses nøgleboks, som sættes ved indgangen til omklædning. Laila køber en. 
Tabea vil gerne køre nogle ene-timerhold. Finn finder ud af, hvordan det kan fungere via 
Conventus. 
Gymnastikafslutning bliver fredag den 5/4 i lighed med sidste år, som var en succes.  
 
Skydning: Skal til fælles rapportmøde i DGI skydning på lørdag. 
 

5 Hjemmesiden Når der begynder at komme referater fra HB-møder 2019, vil Bent lave en mappe for 
referater 2018. 

6 Sponsorer Punktet tages op ved første HB-møde efter generalforsamlingen. 

7 Mulighedernes 
land 

Intet nyt 

8 Klubhuset Intet nyt 

 9 Conventus Intet nyt 

10 Multihuset Fælles hjemmeside for Østerlars – intet nyt 
Kenn har lovet at søge om tilskud om nye komfurer til køkkenet. 

11 Motionscenter/ 
Foreningsudvikling 

Gruppen har lavet fint budget. Starter med at sende ansøgninger til fonde. 

12 Materielbygning Menighedsrådet har fået nedrivningstilladelse på maskinlængen.   
Der er lavet ansøgning om byggetilladelse.   
Kenn aftaler et tidspunkt for at underskrive aftalen med Menighedsrådet. 

13 Hjertestarter En udendørs hjertestarter i varmeskab koster kr. 5.600.  
Den skal være nærmere på vores aktive medlemmer, som f.eks ved Multihuset. 
Multihuset vil gerne være med. 
Klaus ser på ansøgning til Trygfonden om en ny. 



14 Loppeting på 
Multihuset 

Der skal ryddes op i loppetingene. Det gøres der mandag den 11/2 kl. 16.30. Der startes 
på BAF og bagefter i cykelskuret. Kenn, Mikael og Keld m. fl. 

15 Generalforsamling 
mandag den 18. 
marts kl. 19.00. 

På valg 
Formand: Tina Hansen 
Revisor: René Nielsen – Laila spørger 
Fanebærer: Søren Dam – Laila spørger 
 
Nedenstående udvalg vælges ikke på generalforsamlingen.  
Hver afdeling vælger sin egen bestyrelse på et medlemsmøde og udpeger et medlem til 
hovedbestyrelsen.  
 
Atletik:  
Birgitte Nielsen  
Keld Lundgaard Christensen 
 
Festudvalget:  
Tina Hansen 
Korna Rasmussen 
 
Fodbold:  
Klaus Rønne Jensen 
Supp. Bjarne Jørgensen 
 
Gymnastik:  
Lisbeth Fliis Madsen  
Birgit Dunker Svendsen  
 
Skydning:  
Mikael Jørgensen 
Finn Marcher  
Allen Oines 
Supp. Michael Schmidt  
 
Årets M/Kèr: Tina udsender kriterier via Conventus.  
Æresmedlem: Ingen aktuelle 
 
Er der nogen, som er gået bort i 2018, som skal mindes?  
Dirigent: Mikael spørger Bent Knudsen. 
Invitation til pressen: Det gør Klaus 
Festudvalget sørger for kaffe og smørebrød 
 

16 Forretningsorden  Skydning har lavet en. De øvrige afdelinger følger op derpå. 

17 Evt.  

 Næste møde Generalforsamlingen mandag den 18. marts kl. 19.00. 
HB-møde tirsdag den 26. marts kl. 19.00. 

Referat: Tina Hansen formand.ob9kreds@gmail.com 


