
Referat fra HB-møde i Østerlars Sport mandag den 30. august 2021. 

 Fremmødte: Laila, Kenn, Mikael; Finn M., Kirsten, Lisbeth og Tina.  

         DAGSORDEN BESLUTNING/REFERAT 

1 Godkendelse af 
referat fra sidst 

OK 

2 Nyt fra formanden -Flügger Rønne tilbyder oprettelse af en gratis, foreningskonto. Foreningens 
medlemmer får 20% kontantrabat og Flügger giver samtidig 5% af købet direkte til 
foreningen. Jo mere medlemmerne  handler, jo mere tilskud får foreningen.  
Tina tilmelder os og meddeler det ud i nyhedsbrevet. 
 
- Bornholms Regionskommune har taget initiativ til, at opfordre alle øens 
idrætsforeninger til at medvirke til at lave en samlet ”Hel vild idrætsdag” lørdag den 9. 
oktober fra kl. 10-14 for øens børn og unge. Mail er videresendt til alle 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
- KATALOG: Husk at få afleveret oplysninger om tid og sted for jeres aktiviteter, så vi 
kan få dem med i et samlet katalog over, hvad der er af idrætsaktiviteter på Bornholm i 
efteråret/vinteren 2021/2022. Mail er videresendt til alle bestyrelsesmedlemmer. 
 
-Opel klubben Bornholm har ideer om, at afholde et landsstævne i Østerlars. De har 
kontakt til Borgerforeningens og Brugsens formænd. Multihuset og ØB er også spurgt 
om at ville være med, så det er hele Østerlars i fællesskab. Opel klubben melder 
tilbage, hvis deres tanke skal realiseres. De er orienteret om, at det tidligst kan blive i 
2023. Der skal mindst 1½ års forberedelse. 
 

3 Nyt fra kasserer Kassebeholdningen er god. 
Fodboldens kontoer er blevet overført, som underkonto i hovedkassen.  
 

4 Nyt fra udvalgene 
 

Atletik: Planlægger klubtur til efteråret. 
Løber 3 x ugtl., med godt besøg. Fået enkelte nye medlemmer.  
 
Festudvalget: Vi satser på komedie til marts. Anne-Grethe er begyndt at se efter 
komedier. 
 
Fodbold: Er passive. Udvalget ligger i dvale. Tages op igen hvis det bliver aktuelt. 
 
Gymnastik: Starter i uge 38 med 3 hold. 
 
Skydning: Afholdt 150 års jubilæumsstævne i går, da det sidste år ikke kunne lade sig 
gøre.  
Aftale i hus med Kildebakkeskolen, om at der køres et forløb vinteren over. 
 

5 Hjemmesiden Intet nyt. 
 

6 Sponsorer 
 

Laila skriver til Fugato, om at overtage Jens Møllers sponsorplads på hjemmesiden. 
Regninger på næste års sendes ud til sponsorerne. 

7 Mulighedernes land Trampestierne er gennemgået mandag den 7. juni. 
Gennemgås igen den 13. september. Mikael samler tropperne. Tina sørger for mad. 

8 Klubhuset -Vi har fået trådløst internet fra 1. december 2020. Der er 150GB, som er rigeligt for os 
-Der gøres rent og ryddes omkring klubhuset og i skur den 13. september, i.f.m. at 
trampestierne gennemgås. Efterfølgende mad til de aktive. 
-Mie og Kenn vil gerne passe klubhuset, efter det har fået en omgang. Kenn deltager i 
HB-møder for at repræsentere klubhuset. 

 9 Conventus Intet nyt. 



10 Multihuset Intet nyt. 

11 Materielbygning Vindskeder m.m. kan ikke laves, før hallen er tømt efter loppemarkedet. 
Der er kommet tilbud på forsikring, som er godkendt. 

12 Bank Der vil pr. 1. december blive trukket gebyr på hver konto foreningen har.  
Vi skal finde en løsning inden 1. december 2021. 
Lisbeth kontakter Jan Fussing, om han vil komme til næste HB-møde og fortælle om, 
hvad de kan tilbyde.  

13 Konstituering af 
udvalgene efter 
generalforsamlingen 

Atletik har fået nyt bestyrelsesmedlem. Ellers er der ingen ændringer. 

14 Loppemarked Søndag den 3. oktober kl 10-13. 
Afholdes på stadion. Arbejdsplan blev gennemgået. 

15 Halloween i 
Gudhjem 

Søndag den 17/10 – fredag den 22/10. 
Arbejdsplan blev gennemgået. 

16 Nyhedsbrev Indlæg sendes til Tina senest den 5. september. 

17 Evt.  

 Næste møde Mandag den 20. september kl. 19.00 – omhandler kun Loppemarked og Halloween. 

Referat: Tina Hansen formand.ob9kreds@gmail.com  
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