Referat HB-møde i Østerlars Sport mandag den 14. februar 2022.
Fremmødte: Kenn, Laila, Hans Ove, Lisbeth, Tina.
Afbud fra atletik.
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DAGSORDEN
Projekt
”Vilde baner”

BESLUTNING/REFERAT
Klaus Rønne Jensen, ansvarlig for de grønne områder i BRK informerede om projektet,
som var planlagt til at være på banen langs Brommevej.
Anja var mødt som repræsentant fra hundefolket, da de bruger denne bane meget.
Der kom forslag om, at tage lidt på begge baner. Så kan hundefolket have deres
stævner, og vi kan have vores loppemarked. Der vil blive klippet, så trampestien
bibeholdes.
OK

1

Godkendelse af
referat fra sidst

2

Nyt fra formanden

-Kenn og Tina var til Nytårskur sammen med Borgerforeningen og Multihuset den 10.
februar. En hyggelig aften, hvor vi fik snakket lidt om, hvad vi har af planer for det
kommende år. Alle var enige om, at så snart vi har et arrangement, så gives der besked
til Bent, som ligger det ind på Østerlars.dk. Så kan alle se, om der er arrangementer i
byen, hvis man er ved at planlægge noget.
-Kenn og Tina har været til fællesmøde for Østerlars omkring projektet ”udvikling i
Østerlars”. Der blev snakket om forskellige muligheder for udvikling af Østerlars, og er
planlagt nyt møde den 9. marts.
-Medlemsindberetningen er lavet. Vi havde i 2021 268 medlemmer.
-Der skal lægges ny asfalt igennem Østerlars sidst på foråret. Iflg. Flemming R. fra
Borgerforeningen, så bliver vi indkaldt til et møde sidst i februar, omkring ønsker for
asfalteringen. Jeg vil presse på, for også at få lagt ny asfalt på Skolevej.
-Flugger-aftalen nåede ikke med i efterårets nyhedsbrev. Tina sender ud via conventus.

3

Nyt fra kasserer

4

Nyt fra udvalgene

Fin kassebeholdning.
Årsregnskabet er lavet.
Atletik: Fremsendt fra Helle Buus; I atletikafdelingen sker der ikke så meget. Dog er vi
flittige til at løbetræne, mens andre aktiviteter, som møder, julefrokost mm. er "Corona"
ramt.
-Vi har afholdt Cross Cup løb i Rø Plantage i januar måned i samarbejde med
Strandløberne. Og det gik rigtig godt. 55 deltagere. Ikke så mange som før Corona, men
godt i forhold til de tidligere løb i serien, som løber planmæssigt over vinteren.
-Vi vandt som hold i Etape Bornholm gavekort til et weekendophold på Hotel Griffen.
Det tager vi til i marts måned. Ud over holdets deltager er der yderligere 2 par fra
klubben, så vi i alt skal 14 afsted.
-Birgitte er i gang med at flytte vores konto til Arbejdernes Landsbank, men status
kendes ikke.
Festudvalget:
Komedie lørdag den 2. april.
Fredag kl. 16.00: 5 hjælpere til bordopsætning.
Lørdag kl. 14.30: 2 til hjælp med servering af kaffe + afrydning.
kl. 17.00: 4 fra hvert udvalg + 1 til opr. efter festen.
Meld tilbage til Tina hvem der hjælper.
Gymnastik: Kører med 2 hold.
Skydning: Godt gang i den. En del nye medlemmer, især børn.
Vundet 3 ud af 4 klasser på turneringsskydningen.
Fået anlægget til blindeskydning. Venter på riflerne der til, som er i restordre.

5

Hjemmesiden

6

Sponsorer

7
8

Mulighedernes
land
Klubhuset
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Conventus

10

Multihuset
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Loppeladen
Bank
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Generalforsamling
Mandag den 21.
marts kl. 19.00.

Siden har været nede p.g.a. nogle opdateringer, som låste os ude. Bent har nedgraderet
til den gamle version, så den virker igen indtil 28. november 2022. Han har snakket med
JF data om hjælp, da vi ellers får problemer igen til november.
Bent efterspørger, om vi sammen med de øvrige foreninger under Østerlars.dk kunne
have fælles hjemmeside, for at forenkle det hele. Han er også IT-ansvarlig for
Borgerforeningen og Østerlars.dk, som alle har hver sit system.
Tina snakker med de 2 formænd.
Alle har betalt for 2022.
Tina kontakter Morten for at få lavet en ny kontrakt, da den gamle er udløbet.
-Klipning af græsset omkring klubhuset. Kenn snakker med Mikael, om at købe en
plænetraktor, så vil Kenn gerne klippe. BRK klipper 1 x månedligt, når banerne klippes.
-Laila kontakter forsikringen, for at spørge om, hvad en rørskadeforsikring koster.
Vi skal selv detailbooke vores tider i gymnastiksalen, når vi har modtaget godkendelse af
lokaleansøgning. Ellers kan det ikke ses i bookingkalenderen, hvornår der er optaget.
Dette er nu gjort for resten af foråret 2022.
-Repræsentantskabsmøde lørdag den 26. marts kl. 17 – 18. Samme dag er der åbent hus
fra kl. 14.30 – 16.30. Og efter repræsentantskabsmødet vil der fra kl. 18.30 være
hyggeligt samvær med mad og musik. Tilmelding senest lørdag den 19. marts til
Multihuset.
-Brugermøde 4 fredage hen over året, som annonceres på Multihusets hjemmeside og
Østerlars.dk..
Kenn arrangerer at får lavet resten. Det har stået lidt stille p.g.a. corona.
Lisbeth var i oktober 2021 i kontakt med Arbejdernes Landsbank, vedr. de bankgebyrer,
som bliver opkrævet fra 1. dec. 2021. De forventer nyt foreningskoncept med opstart i
1. kvartalt 2022, og vil vende tilbage når det starter op.
Atletik er i gang med at skifte til Arbejdernes landsbank. Lisbeth snakker med Birgitte,
om hvordan de får det løst.
På valg:
Sekretær: ???
Kasserer: Laila Dam
Revisor: Gitte Maegaard
Fanebærer: Hans Ove Maegaard
6. Årets M/K i Østerlars Sport:
Tina sender kriterier til alle bestyrelsesmedlemmer, som så kan melde tilbage om mulige
modtagere.
7. Æresmedlem:
Nedenstående udvalg vælges ikke på generalforsamlingen.
Hver afdeling vælger sin egen bestyrelse på et medlemsmøde jvf. udvalgenes
forretningsorden og udpeger et medlem til hovedbestyrelsen.
Atletik:
Helle Buus
Kirsten Møller
Festudvalget:
Anne Andersen
Tina Jørgensen
Gymnastik:
Finn Andersen
Karin Kofoed

Skydning:
Charlotte Frederiksen
Hans Ove Maegaard
Supp. Michael Schmidt

15

Loppemarked

16
17

Nyhedsbrev
Evt.

Næste møde

Er der nogen, som er gået bort i 2021, som skal mindes. Helge Dahl
Dirigent: Mikael spørger Mogens Holm Jensen
Invitation til pressen: Tina
Festudvalget sørger for kaffe og smørebrød.
Projektet ”Vilde baner” indrettes, så der bliver plads til vores loppemarked.
Sommerens loppemarked planlægges til lørdag den 2. juli.
Hvert udvalg sender selv ud via Conventus, når de har noget.
-Løbeklubben (Lisbeth) efterspørger et kursus i hjerte-lunge redning i løbet af foråret,
for foreningens medlemmer. Lisbeth undersøger nærmere.
-Der er nyt toilet på vej i herreomklædningsrummet. Det som skytterne bruger.

Generalforsamling
Mandag den 21. marts kl. 19.00.
Referat: Tina Hansen formand.ob9kreds@gmail.com

