
Referat fra HB-møde i Østerlars Sport mandag den 15. august 2022.  

         DAGSORDEN  

5 Hjemmesiden Starter med dette punkt. Bent Hansen fortalte om, hvad han havde fundet ud af, 
omkring ny hjemmeside/opdateringsmuligheder af den gamle. Det aftaltes, at Bent får 
Kim W. til at udføre en opdatering, som gerne skal få hjemmesiden til at køre, også efter 
opdateringen til version 8 efter 1. november.   

1 Godkendelse af 
referat fra sidst 

OK 
 

2 Nyt fra formanden -Legedag på Østerlars stadion torsdag den 26/5 kl. 11 – 15, med fint salg fra vores bod. 
Måske en fremtidig tradition. 

3 Nyt fra kasserer Kassebeholdning fin.  

4 Nyt fra udvalgene 
 

Atletik: Holdt julefrokost først i maj, med god tilslutning 
Været til Hans Rømers halv- og kvart- marathon. 
Deltaget i etape Bornholm.  
Flittigt fremmøde til træning. 
 
Festudvalget: Intet nyt 
 
Gymnastik: Sommerferie – opstarter sæsonen i uge 38. 
 
Skydning: Afholdt sommer aktivitet for DGI. 
+ arrangementer for davidskolen, deltager i vild idrætsdag den 3. sept. og store 
skydedag den 15/10.  
Afvikler Biatlon for 6. klasser på Bornholm i uge 38-39-40. 

5 Hjemmesiden Dette punkt blev taget først, da Bent ikke deltog i hele HB-mødet. 

6 Sponsorer Intet nyt 

7 Mulighedernes 
land 

-Der var gennemgang af trampestierne mandag den 20. juni kl. 17.00. 
- Stadig intet svar fra Morten, som er kontaktet via mail, vedr. at få lavet en ny 
partnerskabsaftale. Tina prøver tlf. kontakt. 

8 Klubhuset Kontakt til forsikringen om hvad en rørskadeforsikring koster – Mikael/Allen – tages til 
næste HB-møde, da Mikael var nød til at gå før punktet kom på. 

 9 Conventus Intet nyt 

10 Multihuset Der er på fælles formandsmøde aftalt arrangement for de Ukrainske flygtninge tirsdag 
den 23/8 kl. 19.00. Her må der gerne være repræsentant fra alle udvalgene.  
Formand Lars Greve fra Multihuset og lokal tolk Jeelena, har i dag personligt omdelt 
brev til alle Ukrainerne som bor i Multihuset. Her er de blevet bedt om at vælge en 
talsperson for dem, samt at snakke om hvilke fritidstilbud de kan have interesse for. 
Arrangementet er sat i værk, for at byde dem velkommen, og for at hjælpe dem til en 
tålelig tilværelse imens de er i Østerlars. 

11 Netværksmøde for 
tilflyttere den 7/9 

BRK er arrangør for mødet. Her kan foreningen stille op med max 2 pers., som kan 
orientere interesserede tilflyttere om foreningens aktiviteter. Ingen deltagelse fra os. 

12 Loppeladen Der mangler lidt færdiggørelse. Tages af som fast punkt til HB-møder. 

13 Bank Atletiks bankskifte til Arbejdernes Landsbank er gået i orden. Lisbeth følger op på det 
hun tidligere har forhørt sig om. 

14 Loppemarked 
Søndag den 18/9  

Planlægningen blev  gennemgået og uddelegeret.  

15 Halloween Uge 42 i Gudhjem – vi deltager som tidligere år. 

16 Nyhedsbrev Hvert udvalg sender selv ud, hvis man har noget. 
Formanden sender ud via conventus og gør opmærksom på vores hjemmeside. 

 Evt.  

   

 Næste møde Onsdag den 7/9 kl. 19.00 – omhandler kun loppemarked og evt. Halloween. 

 


