
Referat fra HB-møde i Østerlars Sport fredag den 11. november 2022. 

Deltagere: Allan, Mikael, Kenn, Lisbeth, Laila og Tina. 

         DAGSORDEN  

1 Godkendelse af 
referat fra sidst 

Godkendt 

2 Nyt fra formanden -Fra Dansk Flygtningehjælp´s fritidspulje, har vi søgt tilskud til vores aktiviteter til 
flygtningene, som vi har startet op i gymnastiksalen, og fået bevilliget kr. 10.000. 
-Har rundsendt mail omkring ny pulje som støtter foreningers nyskabende aktiviteter fra 
coronatiden. Realdania oprettet en pulje på i alt 2 mio. kr. under navnet ’De nye 
folkerum’. 

3 Nyt fra kasserer Kassebeholdning fin.  
 

4 Nyt fra udvalgene 
 

Atletik: Afholdt Halloweenløb med rekord tilslutning med 84 børn. 
Været i Ørebro i Sverige med 13 medlemmer og løbet forskellige løb. 
Nogle har været til sandflugtløb i Rørvig på Sjælland. 
4 deltagere i crosscup. 
1 til London marathon og 1 løbet Mjølners Trail her på øen.  
 
Festudvalget: Annegrete er i gang med at gennemlæse komedier, og så snart hun har 
fået samlet komedieholdet, kan vi fastsætte en dato for komedien. 
 
Gymnastik: Måttet lukke de nyopstartede hold, p.g.a. for lidt tilslutning. 
Kom i form-holdet har god tilslutning. 
 
Skydning: Ingen tilslutning til Biatlon for 6. klasser på Bornholm i uge 38-39-40. 
Får nye medlemmer næsten hver uge. 
Har 1 hold fra Kildebakkeskolen hver tirsdag. 
 

5 Hjemmesiden Enighed om at farven er ok. Afdelingerne opdaterer deres sider. Mere til næste HB-
møde. 

6 Sponsorer 
 

Laila har sendt ud til sponsorerne. 

7 Mulighedernes 
land 

Gennemgik stierne den 26. sep. 
Fornyelse af partnerskabsaftale. Tina har gang i forsøg med telefonkontakt til Morten 
Bach Jørgensen. 

8 Klubhuset Modtaget forslag fra forsikringen som inkluderer rørskadeforsikring. Mikael ser på det 
sammen med Allen. 

 9 Conventus Intet nyt. 

10 Multihuset -Brugermøde den 9/11 med god tilslutning fra de foreninger, som bruger Multihuset. 
Der kom forslag om, hvordan der kan tiltrækkes nye brugergrupper, som bestyrelsen 
kan arbejde videre med. 
-Nytårskur for bestyrelserne i Multihuset, Borgerforeningen og Østerlars Sport søndag 
den 15/1-23 kl. 13.00. Hvem kan deltage fra os? Meld tilbage til Tina inden den 8/1. Vi 
står for traktementet denne gang. Hvem kan hjælpe? 

11 Aktiviteter for 
flygtninge  

Fællesarrangementet i Multihuset for de Ukrainske flygtninge den 23/8, gav aktiviteter i 
gymnastiksalen.  
Er startet op med indendørs fodbold for børn, volleyball og Kids going crazy.  
Fodbold kører med 3-5 Ukrainske børn hver mandag. Allan og Kenn vil udvide og 
invitere andre børn med. 
Volleyball kører selvstændigt 2 x om ugen, med 2 hold. 
Kids going crazy går fint hver fredag med Maria. 
Aktiviteterne kører ved hjælp af bevillingen fra Dansk Flygtningehjælp´s fritidspulje. 

13 Bank Vi kan ikke nå at ændre noget inden næste år. Laila kontakter bankrådgiver, for at høre 
om de stadig har de høje gebyrer. 



14 Loppemarked 
 

Overskud på kr. 44.134 

15 Halloween Overskud på kr. 41.682. 

 Evt.  Kenn har været til møde hos GF-frosikring. De vil meget gerne sponsorere ved 
forbedringer og nye ideer. 

   

   

   

 Næste møde 16. januar 2023 kl. 19.00. 

 


