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Referat
a)

b)

c)

Valg af dirigent faldt på Ole Andersson, der kunne konstatere af Generalforsamlingen er lovlig
indkaldt jf. vedtægterne.
Der var 28 fremmødte, heraf var der 27 stemmeberettigede. 1 ikke stemmeberettigede
Formandens beretning
Claus Larsen bad forsamlingen om at mindes afdøde billardkammerater med ét minuts stilhed.
i. Beretningen er vedlagt som bilag 1, og blev efter spørgsmål godkendt
ii. Kommentarer:
Erik Lauritsen, Jeg har et eller nok nærmere 3 spørgsmål vedr. de 120.000 kr.
1) Vil huslejen stig ved de ændringer der foretages??
Svar: Nej det er jo os der ændrer i lokalet og ikke udlejer.
2) Hvor længe kan vi blive der? Er penge brugte bedre andre steder?
Svar: Vi skulle have en aftale i 10-15 år, men undersøges, men nej projektet er
godkendt for klub forbedring, ellers havde vi nok ikke fået pengene
3) Hvordan står klubben ved salg af bygningen?
Svar, vi har haft forskellige ejere, men vi undersøger og skriver dette i et senere
referat – det var nemlig et godt spørgsmål
Forelæggelse af årsrapport
Årsrapport er gennemlæst og blev derefter gennemgået. Og godkendt på efter nedenstående
spørgsmål
i. Kommentarer:
Jan C. Hvordan har de 3 måneder på virket klubben det første ½ år.
Erling: Kommer i forbindelse med fremlæggelse af budget, da Covid-19 ikke har
påvirket det fremlagte regnskab der dækker kalenderåret.
Jeppe: Vil der komme stigninger i kontingent for den kommende sæson?
Erling: Nej, vi tror ikke på det positive i at lade kontingentet stige
Cliff: Skal vi i banken betale negativ rente?
Erling: Nej, ikke noget vi er informeret om – endnu
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Svend: I forbindelse med nye afgifter for håndtering af kontanter, hvad så med at
undersøge om muligheden for kort betaling?
Erling: Det skal da undersøges løbende
Budget for 2020 er forelagt generalforsamlingen
ii. Budget kommentarer
Jan C. Så betydningen i første ½ år for regnskabet i 2020
Erling: Lige nu har det ca kostet os 30tkr i de 3 måneder, samt vi er jo endnu ikke
tilbage med antallet af besøg i klubben som vi plejede at have.
Erling: Den kommende kontingent opkrævning giver mulighed for at betale for fuld
medlemskab og mulighed for rabat for de manglende 3 måneder, som vi læser det
er det ikke et krav – men klubben giver det som en mulighed for medlemmerne.
Jan C. den med banderne, hvor mange borde?
Erling: Alle 8 borde har samme fejl
Claus L.: Det er jo ikke banderne, men for at løse dette, skal vi også have banderne
helt af, men vi undersøger alle muligheder, men vi skal forholde os til udgiften er
der.

d)

Turneringslederens beretning
i. Beretningen er vedlagt som bilag 2, og blev godkendt på generalforsamlingen
ii. Kommentarer
Vi laver i forlængelse her efter en kort opsamling på hold til tilmelding, 3 Bande har
vi folk til, dog skal vi lige sikre kegle holdene
Jeppe: Er vi sikre på de nye antal medlemmer i DDBU
Jimmy: Nej, men det er målet
Preben: Finale kampe
Jimmy: De blev aflyst for OB i samme omgang som turneringen blev annulleret – så
op på hesten til den kommende sæson

e)

Indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag til behandling på generalforsamlingen
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f)

Valg i henhold til vedtægterne
- Formand: Claus Larsen, genvalgt
- Turneringsleder: Jimmy Lavrsen, genvalgt
- 1. Bestyrelsesmedlem Ole Jensen, genvalgt
- 1. Suppleant bestyrelsen: Bent Egemo via SMS, genvalgt
- 1. Revisor: Ole Andersson, genvalgt
- Revisor suppleant, Jørgen Dueholm, genvalgt

g)

Eventuelt
Cliff: Bliver der så, i forbindelse med sænkning af loftet også gjort noget ved støjen inde fra Karate
klubben, de er jo også gået i gang igen?
Claus: Vi håber på at når loftet sænkes vi det gå ned og dæmpe, da muren ikke er muret hele vejen
op, så vi regner med at noget dæmpes.
Derefter er god dialog om larmen fra vores naboer
Sjønne har bl.a. kunne konstatere, da vi havde stillads oppe, at han kunne høre støj ved metal
skinnen.
Erik Nielsen: Kan man næsten gang ved en evt. nedlukning af landet, undgå at billard sporten
lukker ned så længe? Vi er jo ikke en kontakt sport.
Jimmy – den må ligge ved DDBU/DIF og kulturministeriet, men ingen kender fremtiden
Jeppe: I forbindelse med loftet, er materialer låst fast? Bl.a. Lamper?
Claus L.: Ja, det gik stærkt, men vi sætter LED lamper op i rummet, men der er ikke udskiftning af
lamper over borderne, og de LED lamper vi har fundet er ”skjulte”
Erik Nielsen: Kommer der måske også computer tavler til kegle siden?
Jimmy: Jeg er IT nørd og vest jyde, så jeg hellere end gerne, men jeg vil også gerne se hvad retning
DDBU går, inden vi begynder på et nyt skærm projekt.
Erik Lauritsen: På vegne at ældresagen vil jeg gerne sige tak, for at klubben og materialerne er i
fantastisk stand hver gang vi kommer, og en personlig tak til bestyrelsen og alle de frivillige kræfter
der bruger energi i klubben. – dette gav et herligt bifald til alle
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Ole Jensen: Husk vores interne OB turnering er hængt op, og Turneringslederne glemte jo at
nævne det, vi lader turneringen køre over hele efteråret så vi ikke bliver presset af tiden.
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Bilag 1 – Formandens beretning
Generalforsamling 2020
Velkommen alle sammen.
Dejligt og se jer igen oven på Corona krisen. Det var en lang ufrivillig pause
Vi starter med at mindes de billardspillere der er gået bort i det forløbene år. Vi har mistet fire, der har
været tæt på klubben de seneste år. Her tænker jeg især på Klaus Bay, som jo spillede billard næsten til den
bitre ende, inden en aggressiv kræft tog livet af ham. Klaus havde været med i mange år, havde lige en
afstikker til Kolding nogle år, men vendte så tilbage. Han var altid klar til en pot billard, eller flere. Vi
mistede også Mogens Bojsen. Mogens var en dejlig lun fyr, altid en historie eller vits i ærmet. Han tabte
også kampen til kræften. Erik ”Grønne” Christensen døde efter længere tids sygdom. Også han har været i
klubben mange år. Jeg har kendt Erik lige siden jeg startede i 79. Som sidste mand vil jeg nævne Jens
Christensen, som kom meget for nogle år tilbage, og var nok mere en pool spiller. Sidst vi så ham her, var
til vores juleturnering. Jens mistede livet på tragisk vis ved en ski ulykke i Østrig. Lad os rejse os, og mindes
dem og andre billardspillere fra det ganske land, med et minuts stilhed
Æret være deres minde
Corna krisen afsluttede sæsonen noget brat. Torsdag d. 12. marts blev klubben lukket, sammen med stort
set alt andet i Danmark. Det har været en træls periode, hvor man især i starten hele tiden skævede til
nyhederne, og håbede og håbede. Men nej. Endelig. D. 8. juni. Efter 3 lange måneder kunne vi igen kridte
køerne og drikke en kop kaffe, øl eller vand sammen. Der er kommet en del regler for rengøring og
afspritning, men det er jeg sikker på vi kan løse i fællesskab. Alle medlemmer skal hjælpe i det omfang man
kan. Vejledninger til rengøring ligger i klubben. Husk altid at spritte hænder når i ankommer. Når først det
bliver en vane skal det nok gå. Vi har da lært at støvsuge vores borde, så kan vi også det andet. Der er ingen
tvivl om det har været dyrt. Alle faste udgifter skulle betales og ingen indtægt fra automaten. Erling har
mere om det under sin beretning.
Vi er ikke presset økonomisk og vi vil heller ikke presses økonomisk, så derfor passer vi lidt på pengene. Vi
har udskudt pålægning af nye klæder og vil ikke fortage de store investeringer, før vi ved hvor vi ender med
Corona virussen. Det kan jo være den vender tilbage, gud forbyde det. Corona pausen var noget skidt, men
noget godt kom der da også ud af det. Erling kom på højkant igen efter hans uheld, og en del ting blev
ordnet i klubben mens der var ro. Toilet er malet, nye kø skabe, udendørs bænke malet og der lavet lys,
listerne på baren er lakeret, nye hylder til balpudser og computer og vores skilt udenfor er blevet gjort
mere synligt.
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Vi har søgt penge i den særlige D.I.F pulje til at dække vores tab, hvor vi stadig afventer svar. Vi har også
mulighed for at søge gennem erhvervsstyrelsen, også det har Erling mere om.
Fredericia kommune har lavet en pulje, hvor man kan søge penge til projekter i klubberne. Vi har søgt
penge til et nyt nedsænket loft + nye lamper i billardlokalet. Pris 120.000 kr. Her kommer så den rigtig gode
nyhed. Det er blevet bevilliget. Vi forventer opstart ca. 10. august. Nok om Corona.
Der spilles stadig væk rigtig meget billard i vores klub, og der er igen kommet nye ansigter til, og det er jo
dejligt. Vi har stadig også ældre sagen og Fag og firma der benytter vores borde, så liv er der heldigvis
meget af.
Vi skal være lidt bedre til at rydde op efter os selv. Især i vores lille køkken. Når man har drukket kaffe eller
spist noget mad, skyller man selvfølgelig sit service af og stiller det i opvaskemaskinen. Alle må gerne starte
og tømme opvaskemaskinen.
Det har været et fint turneringsår. Vi har haft en 3 bande tour, som blev godt afviklet og vi fornemmede at
alle havde været fint tilfredse. Nogle hold og individuelle spillere har klaret sig godt i år, men det har Jimmy
lidt mere om. Igen i år søger vi tours.
Vi har brugt mange penge sidste år, hvilket regnskabet også viser. Endelig fik vi lagt vores nye tæppe.
Gamle ventilationsrør blev revet ned, og tak til Thomas for stillads og hjælp til nedbrydning og sammen
med Sjønne at male billardlokalet.
24. august holdt vi vores 25 års jubilæumsfest i fag og firmas klubhus i Hannerup. Heldigvis havde rigtig
mange medlemmer valgt at komme og mange havde deres bedre halvdel med. Det ar en fremragende
aften, med helstegt svin og masser af godt humør.
Vi har stadig en god økonomi trods Corona krisen, men som sagt vil vi stadig passe på vores penge. I skal jo
huske på, i har valgt os som bestyrelse til at varetage klubben bedst muligt, og det gør vi. Vi har stadig en
renovering af borderne. Mange af gevind pladerne der sidder oppe i banden, som holder banden fast på
bordet, er ødelagte, og skal snart til at skiftes. Pris pr. bord ca. 5000. Vi vil prøve at søge ved nogle fonde og
håbe vi kan skaffe nogle midler den vej
Her til sidst vil jeg sige tak til min bestyrelse for det gode samarbejde og håber det fortsætter, hvis jeg da
bliver genvalgt
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Bilag 2 – Turneringslederens beretning
Normalt plejer jeg at have 4 sider tæt skrevne sider med til vores generalforsamling, som I plejer at
læse til en øl eller vand – men den er fjernet i år, ikke fordi, at jeg ikke gad – eller jo, jeg mistede
egentlig lysten da vores turnering i år blev smadret af Covid-19, fra den ene uge til den anden, gik
vi fra at hilse på med albuerne til at vi skulle låse døren.
Men sidste sæson havde det højeste antal hold tilmeldt, og næstflest antal individuel, mens jeg
har været turneringsleder – og dette uden at jeg har gjort noget – hverken gået og hevet i folk eller
ja, uden at der har været anledning til at ringe til mig, hvis der har været frafald på et hold – så I er
ski nemme at have til at spille billard.
Vi lå ellers godt til med slutspil flere steder, både i hold og individuel i forskellige rækker – enkelte
rækker, er pengebeløbene taget med over til næste sæson – en sæson vi ikke helt kender endnu –
alt er udskrevet som normalt – men vi er ikke informeret om evt lempelse endnu på rengøring osv
– og det kigger den kommende bestyrelse nok efter – vi ved jo allerede nu at skolerne pr. 1 august
har nye retningslinjer.
Turneringsmæssigt kan vi se at man i DDBU er ved lokke boligforeningerne, de har skrevet rundt til
klubberne og bedt os at returnere hvis vi har kendskab til nogle og dette har vi forsøgt efter bedste
evne.
Yderligere vil DDBU kigge efter skomagerspillerne, og se om vi kan få dem med ind i DDBU for på
den måde at styrke vores union – det skulle uofficielt være 8000 spillere derude – så kan disse
komme med i DDBU, ja så fordobles vores antal at udøvere nærmest.
DDBU Årsmøde er grundet Covid-19 flyttet, så vi kan ikke fortæller ret meget, andet end man i
DDBU har nye ideer som går på en udbygning og hen ad vejen en deltids ansat formand, der søges
en fundraiser der skal skaffe penge ind, man går efter at have internationale stævner som VM, og
for at sikre vores økonomi, vil disse være oprettet som selvstændige ”virksomheder” således at et
evt underskud ikke ødelægger unionen. Men denne model generelt kommer nok til at give
anledning til en del snak og diskussion.
Vi har i en periode haft et test klæde på, på bord 8, hvis vi skal være reelle overfor Søgaard må I
meget gerne skrive en mail med nogle få ord om dette til billardklubben@mail.dk som vi kan give
videre til Søgaard.
Ole Jensen vil igen i efteråret stå for en lille OB turnering – men modsat de andre år – så kører det
over hele efteråret.
En lille bøn - vi kan ikke afhjælpe problemer i klubben, hvis vi ikke får information om mangler
eller defekter. Man kan gøre dette på flere måder, 1) put en seddel i postkassen med fejl/mangel
2) send en mail i billardklubben@mail.dk, 3) send besked til os via facebook messenger.

