
Referat fra HB-møde i Østerlars Sport tirsdag den 11. maj 2021.  

         DAGSORDEN BESLUTNING/REFERAT 

1 Godkendelse af 
referat fra sidst 

OK 

2 Nyt fra formanden Ansøgning om tider i gymnastiksalen skulle være inden 1. maj.  
Finn A har søgt for gymnastik og Michael for skytterne. 
 

3 Nyt fra kasserer Fin kassebeholdning.  
Hovedkassen har fået tilskud fra Corona hjælpepuljen. 
   

4 Nyt fra udvalgene 
 

Atletik: Fået tilskud fra Corona hjælpepuljen. 
Løber 3 x ugtl. 
Deltaget i få løb i marts og april. 
Havde i søndags virtuelt løb i skoven.  
 
Festudvalget:  Intet nyt 
 
Fodbold: Lukker afdelingen ned. Kassebeholdningen overføres som underkonto i 
hovedkassen. 
 
Gymnastik: Der er nogle få, som går om onsdagen. 
Bevæg dig for livet – der er arrangeret 2 gåture. Se hjemmesiden. 
 
Skydning: Fik DGI`s udviklingspris på kr. 2.500. 
Fået materiale hjem til etablering af elektronisk på resten af banerne på 50 mtr. 
Søger penge til skydning til blinde og svagtseende. 
Friskolen har været nede og skyde til biatlon. 
 

5 Hjemmesiden Afdelingerne tilretter deres side. 
 

6 Sponsorer Intet nyt. 

7 Mulighedernes 
land 

Vi gennemgår, efter ønske fra menighedsrådet, trampestien omkring Præsteskoven på 
mandag. Resten af trampestierne gennemgås mandag den 7. juni. Mødes kl. 17.00 ved 
klubhuset. Tina H laver mad til kl. 19 – 19.30. Mikael samler tropperne. 
 

8 Klubhuset Vi har fået trådløst internet fra 1. december 2020. 
Laila finder ud af, om der er en max. grænse. 
 

 9 Conventus Intet nyt. 

10 Multihuset Den 22. april åbnede Multihuset igen efter nedlukningen. 
Har fælles rengøring mandag den 10. maj, hvor hver forening bedes stille med 1 person. 
Repræsentantskabsmøde lørdag d. 30. maj kl. 13.  
 

11 Materielbygning Hallen er oppe.  
Vi er så langt, at den kan færdigmeldes til kommunen. Det tager Kenn sig af. 
Vi skal have den forsikret. Mikael spørger Allen om at tage sig af det. 
 

12 Generalforsamling 
Mandag den 14. 
juni kl. 19.00 i 
klubhuset. 
 

Tilmelding pga. corona senest onsdag den 9/6-21 til Tina Hansen på sms 61762910 eller 
på mail: Formand.ob9kreds@gmail.com  
 
På valg 
Formand: Tina Hansen 
Revisor: René Nielsen – Laila spørger 
Fanebærer: Søren Dam – Laila spørger 
 

mailto:Formand.ob9kreds@gmail.com


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:   
Æresmedlem:  
 
Er der nogen, som er gået bort i 2020, som skal mindes?  
Dirigent: Mikael spørger ??? 
Invitation til pressen: Det gør Klaus 
Festudvalget sørger for kaffe og smørebrød. 
 

13 Loppemarked Vi prøver med lørdag den 3. juli, alt efter hvad der er af restriktioner. 
Tina sender info ud, så alle medlemmer og medhjælpere kan være forberedte. 
 

14 Bank Der bliver pr. 1. december 2020 trukket gebyr på hver konto, foreningen har i Nordea.  
Vi skal have det op til HB-møde i august/september, for at finde en løsning inden  
1. december 2021. 
 

15 Evt. Har vi nogen konfirmander? Mikael er obs om skydning har nogen. 
Mikael arbejder videre med køb af salgsvogn. 
Kenn finder ud af noget med en plæneklipper og klipning af græsset omkring klubhuset. 
Der skal findes en ny til at gøre rent og kikke efter klubhuset. 
 

   

   

 Næste møde Generalforsamlingen den 14. juni. 

 


