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0. Fremmødte
a. Bestyrelsen (5 mand)
b. Mogens, Knud Boysen(KB), Niels Johnsen(NJ), Ole Haar(OH) og Cliff
Christiansen(CC)
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen håber på en af de fremmødte, der blev enige om at Erling Hansen godt kunne
tage erhvervet som dirigent.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen er rettidig indkaldt, og derfor lovlig.
Der er til generalforsamlingen 9 stemmeberettigede.
2. Formandens beretning
a. Selve formandens beretning, kan ses som bilag 1
b. Spørgsmål til beretningen:
CC, vi er godt forkælet i denne her klub, og det er som om, at jo mere forkælet folk
bliver, jo større tildens er der til at nogle også kan blive barnlige
Klubben er ikke et socialkontor, hvor man bare kan få, men vi skal huske at det også
er en forretning, som skal løbe rundt. Forældrene der har børn som spiller fodbold,
kører jo også deres børn til kampe f.eks. uden at få kørepenge. Og kan slet ikke
forstå den ballade der er i klubben om dette.
Det er ikke kun for sjov folk gider at yde, den indsats som kræves mange gange for
at være i en bestyrelse.
OH, nu vedr. kørepenge, så er der jo forskel på nogle holds afstande til kampene.
Erling, der er i forbindelse med de nye regler for kørepenge taget højde for dette, i
det at vi har lavet det, så der ikke betales for de første 100 km, og der betales kr.
1,00 pr kørt km derefter. Endvidere er der også bropenge til kampe øst for Storbælt.
CC, den kontingentstigning, er den baseret på antal medlemmer eller?
Erling den er baseret på at vi ca. det antal, som vi er i dag, men planen er ikke mere
fast, end at vi kan ændre på det, hvis nogle forhold gør at dette skulle blive
nødvendigt.
Jan: Takker for de rosende ord i beretningen, men ville lige fremhæve at uden Jonna
og Trine gik det slet ikke som det gør ude i Bristoen.
KB, Alle er vel klar over om Jans og pigernes indsats.
CC, tror desværre ikke på at der kommer flere ned i klubben, selvom der blev afholdt
intern turnering om aftenen, man ser jo mange små kliker som træner sammen om
eftermiddagen.

Jan, Tror det bare er folks arbejdstider samt familieliv der gør at klubbens
medlemmer er der mindre om aftenen, da der jo er en del der om eftermiddagen
Erling Mener nu godt man kan spille en klubkamp om eftermiddagen, det er jo bare
at snakke sammen
Mogens, Efter formandens lille henvisning til årets resultat, hvad så med om f.eks. at
lave en aftale med ældresagen?
Jan, jamen hvis de er villige til at betale hvad det ville koste, er intet jo lukket, men vi
kan ikke stille vores lokaler til rådighed for ingenting
KB, hvad med at lade f.eks. oldboys spillere passe klubben, for at få fri kontingent?
Mogens, nu er det kontingent jo ikke ret højt, så hvis man ønsker at hjælpe klubben,
bør det ikke være på grund af ingen kontingent
Erling, jamen intet er udelukket, men igen, tingene skal være realistiske og hænge
sammen
Jan, generelt til den med gratis kontingent samt måske ”billig” aftale til ældre sagen,
så er der jo samme slidtage, uanset, hvem der betaler kontingent, der er bare færre
til at betale
Erling, men generelt har vi ikke i klubben har for heldige erfaringer med frivillige til at
passe klubben. Endvidere er der en del at skulle holde styr på, hvis det er på en
almindelig dag. Men Ok, er der selv til at give en hånd med, på en stille fredag.
Jan, det dur ikke med frivillig i den almindelige åbningstid
CC, Det dur ikke med frivillige inden for åbningstiden.
Bare synd og trist, at der ikke kommer flere til en generalforsamling
c. Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen
3. Forelæggelse af regnskab
a. Regnskabet blev lagt ud til generalforsamlingen til gennemlæsning i en pause
b. Jan, ja det er jo som det er
Og der er forsat en lille nedgang i automatrummet, men ikke i samme forhold som
tidligere
Samlet kommer vi ud af året med et lille overskud på 29 tkr.
Dette er kommet frem ved at omlægge vores indkøb, hvilket har givet en besparelse
på 46 tkr. på direkte sammenlignelige varer
Ann’s hjælp vedr. bogføring har også hjulpet på vores omkostninger, og her fra
sommer, tager Trine sig så af bogføringen. Der er fremskaffet en PC til dette, som vi
har fået op inde i bestyrelse lokalet
c. Spørgsmål
Erling, indskyder lige, at en anden stor besparelse, der har været, er på
lønkronerne, da vi har kæmpet meget for at tilpasse åbningstiderne, til de aktiviteter
mv. der er i lokalerne. Derfor er det meget vigtig at melde flytninger af kampe mv. til
Jonna og Trine
Jan f.eks. Erlings hjælp om fredagen har sparet os for nogle lønkroner, men forsat
have klubben åben.
CC Syntes at under administrationsomkostninger, at telefonomkostningerne, er
noget høje
Jimmy skynder sig at indskyde at vi har haft snakket med TDC vedr. vores linier, da
der ligger et par gamle aftaler og roder rundt
CC, port og gebyrer? Er de ikke lidt høje, afleveres giro kort til medlemmerne ikke
”personligt”

Jan Der er da lidt porto, men det er ikke meget. Det er stort set kun formanden, som
lige sender lidt på den gamle måde. Men er ikke sikker men har en tro på at enkelte
omkostninger vedr. vores dankort terminal evt. er på denne konto. Det er f.eks.
sådan at vi jo tidligere har indført en 2% gebyr til enkelte korttyper, hvor PBS f.eks.
tager 1.6%, men vi har rundet op, da vi kom lidt sen i gang med denne opkrævning.
Så kan det også tænkes, at MultiData/Dataløn gebyret også er på denne konto
CC: Tilskuddet fra FA kommune er mindre?
Jan: Ja, det er f.eks. vores 50 kr medlemmer, der har ændret sig, men det er ikke en
procent vis fordeling der skal kigges på.
Erling med det er konstateret at det er nogle ”gamle” tal, som benyttes til at beregne
tilskuddet efter. Der udbetales tilskud omkring den 1. marts og 1. august.
KB hvad er det for et lån i punkt 16?
Jan Det er et ”lån” vedr. en EL regning vi havde. De 50tkr er efterfølgende lavet som
en donation og overført til 2011 regnskabet. Efterfølgende er denne post streget, og
det er ikke penge som klubben skylder længere.
d. Kassererens beretning blev godkendt af generalforsamlingen
4. Turneringslederens beretning
a. Turneringsledersen beretning er afleveret skriftlig til generalforsamlingen, og kan ses
som bilag 2
b. Spørgsmål og bemærkninger
Jan: Glædeligt at se, at trods stort fravær i efteråret, så er man begyndt at se mere
til turneringslederen
NJ Hvis der bliver et evt. samarbejde med FFFIF vedr. billard, husker man så på at
deres støj niveau ligger lidt højere end vi er vant til i klubben?
Jimmy: JA, i det tilfælde at der indledes et samarbejde, ville evt. spilledage til FFFIF
blive placeret, hvor der i forvejen ikke er meget aktivitet i klubben. Og så kunne vi jo
oplyse lidt om, hvordan vi gerne ser at man opfører sig i klubben.
c. Beretningen godkendes uden yderligere bemærkninger.
5. Indkomne forslag
a. Forslag fra bestyrelsen
Ændring af…
§ 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER
Fredericia Billard Klub er medlem af Jysk Billard Union og Den Danske Billard Union
Til
§ 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER
Fredericia Billard Klub er medlem af Den Danske Billard Union
Motivation for ændringen:
Jysk Billard Union er nedlagt, derfor ønskes teksten rettet
6. Valg i henhold til vedtægterne § 7
Kasserer:
Jan Clausen genvælges
Bestyrelsesmedlem: Kim Nielsen genvælges
2. suppleant
bestyrelsen
Cliff Christiansen
2. Revisor
Martin Hylander
Revisor suppleant
Ole Haar

7. Eventuelt
Erling: Der er DDBU årsmøde i Brøndby den 4. juni, hvor formanden og turneringslederen
deltager.
Hvorefter at Formanden bad om udråb 3 gange leve for Fredericia Billardklub

Underskrift fra bestyrelsen:

Erling Lysdal Hansen

Jan Clausen

Kim Nielsen

Frank Andersen

Jimmy Lavrsen

Bilag 1.

Fredericia Billard Klub
Generalforsamling 3. maj 2011
Formandens Beretning 2011
Det har været et noget blandet år som formand i Fredericia Billard Klub- desværre med den bitre smag som
den fremtrædende. Der har været så meget kævl om økonomi og manglende vilje til at acceptere
bestyrelsens linje i driften af klubben.
Jeg vil gerne endnu engang slå fast, at mit mål som formand ikke har ændret siden sidste
generalforsamling.
Jeg vil spille billard på Nørrebrogade 131. Vi er den eneste klub i Danmark, der kan tilbyde de faciliteter,
som vi har i vores klub. Jeg var i Odense for at heppe på Knud Boysen i klasse B i Keglebillard. I 6 stive timer
var det ikke muligt at købe noget at spise- bortset fra slik. Jeg hører den samme historie alle steder fra i
Danmark.
Jeg er meget tilfreds med, at vi er superforkælede her i Fredericia, og det er min ambition, at det skal
fortsætte således. Derfor er det min fornemmeste opgave at være med til at sikre, at grundlaget er i orden.
Og grundlaget er en stram økonomisk styring. Intet er for småt- alt er vigtigt. Kun på den måde kan vi blive
her. Og alternativet er ingen billardklub. Det er ikke realistisk at tro på, at det er muligt at flytte herfra.
Derfor har det været ekstremt frustrerende at indse, at det ikke er lykkes at forklare alle vores
medlemmer, hvorfor vi gør som vi gør.
Hovedtemaet i kritikken har været, at vi betaler meget i kontingent- og får alt for lidt tilbage fra klubben.
Helt ærligt- hvor er jeres realitetssans.
Vi betaler 1100 kr. om året i kontingent- og holder åbent 363 dage. Det giver en pris på kr 3,03 pr dag.
Til den pris står følgende til rådighed: 250 kvm – 10 billardborde – 2 ansatte – varme og lys.
Det er rørende billigt.
Kontingentet har de sidste år været udregnet ud fra udgifter til kontingent til DDBU, kørepenge og diæter
og tilmelding til hold. Sidste år steg kontingentet fra 1000 til 1100 kr. Det har ikke kunnet dække de
forventede udgifter. Det kan allerede nu røbes, at bestyrelsen fremlægger nogle tiltag under punktet
Indkomne forslag, hvor kontingent, kørepenge og diæter bliver taget under realistisk behandling.
Hvor skal dette ende. Af mange grunde har medlemmer valgt at forlade os efter denne sæson. Flere af
forklaringerne må jeg acceptere, men sker det i protest mod bestyrelsens arbejde vil jeg slå fast, at
Fredericia Billard Klub sagtens kan bruge at få ro.
Senest nu bør vores største problem være tydeligt. Vi taler for lidt om billard- og rigtigt meget om penge.
Det har jeg lært at acceptere- fordi det det er økonomien, der sikrer, at vi kan spille billard.

Men jeg vil gerne tale om billard. Ikke om resultater og præstationer. Det er Jimmys bord. Og dog. Vi blev
taget godt og grundigt i røven i år. Afslutningen på elitedivisionen trebandecarambole var usportslig- for at
sige det mildt. Jeg har accepteret, at vi ikke kan ændre på fakta. Alligevel har vi klaget videre i systemet for
at få slået fast, at DDBU svigtede deres ansvar som ansvarlig for turneringen.
Vi har aldrig spillet så meget billard som nu- men det er små kliker, der spiller med hinanden. Hvorfor kan
det ikke lykkes at starte en klubturnering op- og få den spillet færdig.
Det er selvfølgelig bestyrelsens fejl. Eller i hvert tilfælde turneringslederens. Gu´ er det ej. De sidste år har
der manglet interesse- eller i hvert tilfælde gejst.
Hvor er den klubfølelse, der gjorde det til en æressag at melde sig til klubmesterskaberne- og få dem gjort
færdig.
Vi- med tyk streg under vi- er blevet sløve. Både til at sætte noget i gang- og til at holde hinanden op på, at
der skal ske noget. Det ville jeg gerne være med til at lave om på. Jeg har ikke forkromede løsninger at
foreslå jer- men arbejder med det.
Men nogle er ikke blevet sløve. Så langt fra endda. Tværtimod.
Derfor vil jeg slutte min beretning af med at takke Jonna og Trine for deres indsat. Det er jeres indstilling til
tingene, der gør Fredericia Billard Klubs medlemmer til Danmarks mest forkælede. Tak for det!
Jeg vil takke bestyrelsen for samarbejdet! Det har suset gevaldigt for vores øre i løbet af året, men vi har
holdt kursen. Tak for det.
Jeg vil takke bankoforeningerne for samarbejdet. Det har aldrig kørt bedre end nu. Vi husker nu, at vi ikke
kan undvære hinanden.
Selv om ham ikke kan lide det, vil jeg give en særlig tak til vores kasserer- Jan. Men det ville være en
fornærmelse at lade som ingenting: stikordene er kæmpeindsat, ufatteligt mange timer i billardklubben,
viljen til at træffe beslutninger- også de upopulære. Ingen er uundværlig, siges det. Det gør du alt for at
modbevise. Jeg håber, du fortsætter med det.

Bilag 2.

Fredericia Billardklub

Beretning 2011 TL
Fredericia den 3. maj 2011

Dette års beretning er modsat tidligere da Sjønne havde fornøjelsen af at stå heroppe
Den er skriftlig…
I indeværende sæson har klubben har tilmeldt:
-

-

-

3 Bande
o Elite holdet, der desværre efter op/nedrykningspil nu spiller i 1. Division.
o 1. Division, der vinder vest puljen og skal spille finale mod ABC72 (Albertslund) den
8. maj, i Albertslund – god kamp svende
Desværre har der på dette hold været lidt støj, ved f.eks. en spille tog sin kø og gik,
og der har endvidere været en del støj vedr. diæter mv. i forbindelse med deres
finale kamp. Men nu er spillerene klar og tager af sted, god kamp til Jer
o 2 mandsholdene
§ Fredericia 1(Arne og Knud) Vinder puljen og skal spille landsfinale den: 15.
maj 2011 i Fredericia, god kamp til Jer, håber at der kommer mange ned, for
at se kampene. Og bakke dem op.
§ Fredericia 2 (Svend og Thomas) sidste års vindere, slutter i puljen som 3’er,
tillykke med det.
Kegler
o 2. Division, trods en del flotte og gode kampe, så lykkes det alligevel ikke at forblive i
2. division. Men efter et par mail til DDBU, så skulle de komme til at spille 3. division
på Fyn, fra næste sæson.
o 3. Division, slutter denne sæson på en 4.plads
o Serie 1, vandt deres pulje, og rykker op i 3. division, de spillede regionsfinale i BK
Frem, hvor de efter en fantastisk sejr over Kolding ikke formåede at holde ved, men
slutter på en flot 3. plads i regionsfinalen.
o Serie 3, slutter på en 2. plads i puljen, efter et ganske godkendt sæson.
Individuelt/Søgaard Cup
Igen i år har klubben været godt repræsenteret, det har både været i kegler, 3 bande, fri,
Cadre mv.
o 3 Bande, vi havde desværre ingen der nåede frem til finalen, men alle kæmpede.
o Kegler, her har Knud (Kl. B) lagt sig i den rigtige bane, da han nu står og skal spille
landsfinale i Horsens den:
Efter en fantastisk spillet regionsfinale i Odense.

o Hyl, vandt regionsfinalen i Fri Carambole Klasse M, dette skete i Odense den 26.
februar 2011.
o Så står klubben også lige pludselig med finale stævnet til Søgaard Cuppen i 3 Bande,
da Odense er nød til at melde pas, grundet renovering. Dette sker den 14. maj.
Det har været en meget hård sæson, som første års turneringsleder, der har været sagen med
Randers der ikke kunne acceptere at klubbens spillere tænkte på deres egen førlighed frem for at
tage til Randars og spille billard. Den 28.11 startede vinteren bare, og dette kostede vores
Elitehold et tvungen nederlag, efter en hel del ringen og skriveri til Billard unionen.
Endvidere er det jo også den første sæson, hvor de der Københavnere har taget magten fra
Hanne, vedr. selve planlægningen, dette har givet en del underen, både fra det ene og andet hold.
Når vi har været ude at spille kamp, har jeg også hørt denne underen fra de andre klubber.
Holdturneringen har været for nogle hold præget af lange afstande, og inden sæsonen kom i
gang, blev jeg kontaktet af Børkop om vi ikke var med på at lave indstilling til at 1. Division vest (3
bande) blev opdelt i en nord og syd, hvor vi så afgjorde Vest med en ”slut” runde med de 2 bedste
i nord og syd i en weekend. Men nej, DDBU havde talt. Personligt kunne jeg godt lide ideen fra
Børkop. Der er godt nok langt til Skagen
Så var der planlægningen af den individuelle turnering, hvor vi gik meget længe, og ikke viste
hvad der skete, og der var blevet ringet og skrevet en del til DDBU, med retur beskeden at vi bare
skulle tage det roligt, planlægningen var i gang, og vi kom i gang, årsagen til den sene information
vedr. individuelt, er at der er flere i denne sæson som spillede, derfor sprang de en runde over.
Dette kunne man jo godt lige havde skrevet tidligere til klubberne.
Seneste har vi så haft lidt diskussion vedr. diæter, antal af stykker kridt mv. i klubben, dette er MIN
EGEN opfattelse og ikke klubbens. Jeg kan ikke forstå at vores diskussioner skal ned på dette
plan, lad os nu hjælpe hinanden, udvikle hinanden i spillet og ikke i diskussioner, som i min verden
er ødelæggende for alle. Alle gør deres til at bidrage positivt i klubben – håber jeg, selv
bestyrelsen bruger ufattelig mange timer i deres erhverv, der bruges flere timer til turneringleder
jobbet.
Men jeg håber og tror på at vi i den kommende sæson, kommer til at indfri flere mål f.eks. flere
pulje vindere i hold turneringen, vi får hentet nye medlemmer ind i klubben. Og at snakken i
klubben også kommer til at gå på de enkeltes resultater mv.
Nu hvor sæsonen er slut, skal vi jo til at i gang med lidt interne kampe, jeg er lige ved at få lavet de
sidste opslag vedr. 2 x handicap turneringer, henover sommeren, en kegle og en 3 bande, håber
at I er med på dette …. Ellers er det ved at være svært at lave en turnering for alle.
Husk, der er opslag i mellemgangen, vedr. tilmelding til hold og individuelt….
Ellers er der kun en meget vigtig ting tilbage, tak til alle for Jeres indsats i år, dette er trods alle
odds jo et fantastisk spil – det her billard. Klap så lige Jer selv på skulderen.

