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Referat 2008-5

Referat
Fredericia Billard Klub
Ordinær Generalforsamling
13. maj 2008
Fremmødt 17 medlemmer – heraf 15 med stemmeret.
Valg af dirigent
Formanden byder velkommen til generalforsamling 2008 og udtrykker glæde over antallet af
fremmødte til generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår Claus Larsen som dirigent. Claus modtager valget, og efter at have konstateret,
at generalforsamlingen er lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig, gives ordet til formanden
Erling Lysdal Hansen.
Formandens beretning
Ét minuts stilhed for at ære de billardkammerater, der er gået bort i årets løb
------------------------------------------------------------------------------2007 var et turbulent år i Fredericia Billard Klub, og det hele kulminerede med en ekstraordinær
generalforsamling d. 26. juni 2007, hvor Per Hermansen vælger at trække sig som formand.
Allerede med Per som formand blev vi jo enige om, at nøglen til en sund billardklub er en sund
økonomi i Fredericia Billard Klub. Vi havde arvet en mildest talt uigennemsigtig økonomi, så der
skulle vi lægge vores kræfter:
Alle aktiviteter i huset skulle revurderes for at se, om det var værd at fortsætte med:
-Vi skal have overskud på vores aktiviteter
Det medførte blandt andet, at MAN-Last & Bus fik en pæn stor prisstigning, da der ikke havde
været reguleret priser i årevis.
-Det blev besluttet, at alle økonomiske tiltag uden undtagelse skulle igennem bestyrelsen, så vi igen
kunne få en økonomi, der kunne gennemskues. Dette er også årsagen til, at alle regninger er blevet
betalt af Ann Jensen, der også har stået for bogføringen.
-Vi ville drive billardklubben, så der ikke er fingre at sætte på det.
Og det er gået forrygende. Med meget konsekvent styring er det lykkedes at få en økonomi, der er
meget fin. Detaljerne får I, når Jan Clausen fremlægger regnskabet.
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Som sagt så er det gået forrygende. Så meget mere irriterende er det, at vores tilskud fra kommunen
for 2008 år er faldet med 72 000 kr. på grund af en indberetningsfejl fra vores tidligere kasserer
Erling Andersen. Vi har så valgt at arbejde os ud af den situation, så vi kan starte på en frisk i 2009.
Før jul havde vi et par besøg fra SKAT, og vi fik rigtigt ørene i maskinen for vores pasning af
automatrummet. Så meget, at vi blev truet på vores eksistens af vedkommende medarbejder. Det
var helt tydeligt, at der var oparbejdet et misforhold mellem vores tidligere kasserer Erling
Andersen og pågældende medarbejder fra SKAT.
Jeg har efterfølgende sendt et brev til SKAT, hvor jeg beskriver situationen omkring Erling
Andersen og den manglende information om alting. Samtidig beskriver jeg de vilkår, som vi som
frivillige og ulønnede bestyrelsesmedlemmer må arbejde under, og at vi er meget fokuserede på
ikke at begå flere fejl end højest nødvendigt.
Siden har vi ikke haft besøg fra SKAT, og jeg har et håb om, at vi har fået skabt ro på dette punkt.
Men.. der er også sket andet end at kæmpe for økonomien.
Kim Nielsen og Jan Clausen fremlagde i juli 2007 et koncept, der kunne have haft overskriften –
DM vinder 2008.
Uden at påføre klubben udgifter skulle vi stille et hold i elitedivisionen, der skulle vinde DM
allerede første år. Og Kim påtog sig opgaven at skaffe økonomien i projektet. Ærligt talt var jeg
meget noget i tvivl om, om der kunne skaffes penge nok.
MEN det kunne der…
Sportsligt har det medført et fantastisk år på carambolesiden, men ligeså vigtigt er det, at jeg nu på
min arbejdsplads bliver spurgt om, hvordan det gik Fredericia i weekenden—på nøjagtig samme
måde som vi kommenterer superligaen i fodbold. Kort sagt, vi er blevet synlige!!
Alligevel var det med nogen tøven, at vi havde sagt ja til at påtage os Individuelt DM i
trebandecarambole i februar 2008. Afviklingen af slutspillet for hold i 2007 havde jo vist, at det var
mere end svært at få vores medlemmer til at melde sig til dommergerningen.
DM arrangementet 2008 blev en succes, men bygget på en stor indsats af relativt få medlemmer.
I min verden smider man alt, hvad jeg har i hænderne, ændrer alle aftaler og er klar- specielt når
stævnet har været besluttet meget lang tid forud. Sådan blev det ikke ikke helt, og det tager
bestyrelsen så til efterretning.
Derfor blev beslutningen også taget, at et slutspil i trebandecarambole for hold i april 2008 i
Fredericia Billard Klub ville være udelukket. Jeg har fuld forståelse for, at denne beslutning skabte
forargelse blandt klubbens medlemmer, men jeg kunne ikke være med til at pålægge Jan Clausen,
Hans Jørgen Rand og ikke mindst vores passere en ny stor belastning, når jeg vidste, at der ikke var
opbakning fra vores egne medlemmer til dommergerningen.
DM blev så spillet i Odense, og det gik jo meget godt.
Så godt, at vi med 100 % økonomisk dækning fra vores sponsorer kunne sende vores elitehold som
Danske Mestre til Europa-Cup Semifinale i Athen.
Tilbageblikket viser jo desværre, at vi heller ikke i år fik sat vores ungdomsarbejde i system.
Hvad gør vi…? Jeg har en drøm om, at vi kunne stable et team på benene, der var så stabilt, at vi i
dagspressen kunne annoncere, at der i Fredericia Billard Klub er 2 x 2 timers organiseret billardspil
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for ungdom mandage og onsdage i tidsrummet 16-18 eller 18-20. Det kan godt være, at vi ikke får
den forkromede instruktion med diamantsystemer o.s.v. men legen med billardspillet kan vi vel alle
sammen formidle. Hvis vi så samtidigt kunne få sat noget turneringsspil ud over JBUs
ungdomscupper i gang, ville vi være godt kørende… Jeg har en ide om, at dette skal jeg prøve at
starte op, ellers er det for pinligt for en klub som vores. Samtidigt kunne jeg så tænke mig at
undersøge interessen for, at der bliver udpeget nogle officielle træningsaftener for seniorerne, hvor
der så skulle køre diverse turneringerne og være mulighed for instruktion og træning.
Vi har fået knyttet pokerspillerne så tæt til os, at vi ikke risikerer, at de finder lokaler ude i byen.
Poker er et så godt aktiv for os, at vi ganske enkelt ikke har råd til at miste aktiviteten.
Vores samarbejde med bankoklubberne er desværre gået helt fløjten. Vi har oplevet nogle meget
uheldige situationer, hvor der uden at blinke er blevet afleveret direkte løgne til billardklubben
omkring arrangementer i bankolokalet. Vi oplever jo også, at der bliver slæbt drikke- og madvarer
ind i bankohallen til den store guldmedalje, desværre bare ikke købt i vores bar.
Vi har overfor bestyrelserne i bankoforeninger udtrykt vores frustration over, at ånden i gentleman
aftalen fra 2002 ikke bliver overholdt af bankoforeningerne. Vi prøver så efter denne
generalforsamling, om et møde med bankoforeningerne kan rette op på situationen. Jeg har ikke
noget bud på udgangen af denne situation men håber oprigtigt, at der kommer noget fornuftigt ud af
situationen – for begge parter.
Til sidst har jeg en del mennesker, jeg skal have takket. Ingen nævnt ingen glemt ville være for
nemt, så her kommer de…
Kristian Sander for arbejdet omkring sommersjov
John Madsen for gravørarbejdet til vores pokaler m.m.
P.H. for pasning af automatrummet
Jimmy Lavrsen for indsatsen ved DM og for en stor hjælp omkring vores edb-situation
Alle dommerne ved DM stævnet i 2008
En stor tak til vores sponsorer, der i helt utrolig grad har bakket op om vores DM projekt 2008
Ib Østergaard for altid at være parat til støtte og råd til billardklubben
Til Heidi, Jonna, Louise, Ingrid, Didde og alle de andre, der har været med til at holde bistroen i
gang.
Til Rudi Nielsen / Middelfart Sparekasse, der med stor tålmodighed har været til stor hjælp i
genopbygningen af klubbens økonomi.
Til Ann Jensen for et uundværligt arbejde med bogføring og betaling af regninger samt indpisker,
når vores systemer skal strømlines
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Og endelig til bestyrelsens medlemmer. Jeg vil ikke fremhæve nogen. I har alle på jeres
ansvarsområde haft rigeligt at se til. Jeg kan sige uden at lyve = selvom der har været perioder, hvor
det har set rigeligt svært ud, har det været rigtigt spændende at være med i denne bestyrelse. Vi har
alle haft samme opfattelse af, hvor vi skal hen, og jeg glæder mig til næste periode…hvis jeg da
bliver genvalgt. I skal have tak for indsatsen.
Forelæggelse af revideret regnskab.
Kasserer Jan Clausen gav forsamlingen en pause til at gennemlæse udleveret regnskab, hvorefter
der kunne stilles spørgsmål.
Efter pausen gennemgik kassereren nøgletallene for Fredericia Billard Klubs regnskab:
Omsætning på 954.000 kr.
Dækningsgrad på 43,3 pct.

.

Overskud på 31.000 kr. og en negativ egenkapital på 75.000 kr., hvilket er en forbedring på 32.000
på ét år. Efter at have understreget, hvor mange penge, klubben havde brugt på at betale ned på
diverse gældsposter, kunne kassereren fastslå, at regnskabet var yderst tilfredsstillende.
Spørgsmål til regnskabets fremlæggelse:
Per Hermansen undrede sig over, at tilbagebetalingen til kommunen for for meget udbetalt
lokaletilskud bliver bogført for 2007, og ikke for 2008, hvor pengene kommer til at mangle.
Ann Jensen fastslår, at det er korrekt at bogføre pengene som en udgift opstået i 2007.
Claus Larsen: hvor mange penge mangler vi helt konkret fra kommunen aktuelt?
Jan: når vi sammenligner med samme tidspunkt for et år siden, mangler vi 120.000 kr. i kassen.
Det er mange penge, men med hård styring håber vi på, at vi kan ride stormen af i 2008.
Kjeld Jensen: Der er et forbehold til regnskabet fra Revisionskontoret. Hvad gør bestyrelsen ved
det?
Jan: Vi gør så meget, at forbeholdet vil være væk næste år. Det var et af kravene til hinanden i den
nye bestyrelse, at alle penge skulle være ”hvide” og det overholder vi 100 pct.
Svend-Ove Matthiesen: Rejseudgifter er steget voldsomt. Er der gemt penge der??
Jan: Som sagt har vi ikke gemt penge nogen steder. Rejseudgifter indeholder de penge som vores to
Københavnere efter gældende skatteregler har fået i kørepenge. Der er bilag på alt, og alt er helt
reelt.
Svend-Ove Matthisen: Kassedifference står ikke i forhold til omsætningen. Hvordan følger
bestyrelsen op på dette??
Jan: Der er indført vagtskifteprotokoller, så der hele tiden er fokus på, hvad der afleveret fra den ene
passer til den anden. Et konkret ønske på dette punkt kunne være et kasseapparat med dobbelt
kassestrimmel, men økonomien tillader ikke sådanne indkøb lige nu.
Per Hermansen: Udgifterne til eliteholdet skulle være neutralt for klubben. Det kan ikke ses ud af
regnskabet. Der er budgetteret med udgifter på 58.000 kr. men kun bogført indtægter på 42.000 kr.
Har Eliteholdet koste klubben penge?
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Jan: vi må give Per ret. Regnskabet er ikke gennemskueligt på denne post, men det vil ikke være
noget problem efter generalforsamlingen at give Per en skriftlig en forklaring på punktet.
Kim Nielsen kunne garantere, at eliteholdets udgifter er dækket af sponsorindtægter.
Cliff Christensen: med baggrund i vores viden om Erling Andersen. Kan 2006 regnskabet
overhovedet bruges som sammenligning??
Både Ann Jensen og Jan mente, at regnskabet for 2006 ikke var helt ubrugeligt, selv om der
garanteret var forskelle i bogføringen på de to år. Generalforsamling 2008 bliver den 13. maj 2008
kl. 19.00.
Herefter blev regnskabet taget til efterretning.

Turneringslederens beretning
Turneringsleder Hans Jørgen Rand kunne konstatere, at det havde været en rigtig god sæson, hvilket
gennemgangen af resultaterne også viser:
HOLD - KEGLEBILLARD
Oldboys
Palle Jørgensen, Hans Villund, Sven-Ove Matthiesen, Niels Johnsen og Ole Eriksen.
Nr. 6.
5 vundne kampe
Jyllandsserien Hold 1
Knud Boisen, Dan Gardhamar, Cliff Christiansen, Jimmy Lavrsen og Tommy Larsen
Nr. 7
6 point
Jyllandsserien Hold 2
Niels Johnsen, Preben Johnsen, Ole Andersson og Ole Eriksen
Nr. 7
6 point
Danmarksserien
René Brandt, Kjeld Jensen, Erling Hansen, Helge Jakobsen og Per Hermansen
Nr. 3
14 point
17,31 i totalgennemsnit
HOLD – TREBANDECARAMBOLE
Tomands-hold
Erling Hansen og Tommy Larsen
Nr. 3
19 point
0,351 i totalgennemsnit
3. division
Ole Haar, Tom Larsen, Hans Jørgen Rand og Martin Hylander
Nr. 1
18 point
ingen nederlag
Jyske Mestre og rykket op i 2. division. STORT Tillykke.
Desværre afbud til UM finalen
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2. division
Torben Kattrup, Per Hermansen, Mark Nielsen og Dan Jensen
Nr. 1
21 point
0,613 i totalgennemsnit.
Rykket op i Elitedivisionen
Jyske Mestre
UM vindere
STORT tillykke!!
Elitedivisionen
Brian Knudsen, Claus Olsen, Jan Clausen og Kim Nielsen
Nr. 2 i grundspillet á point med Grøndal. Havde 1,5 point med til slutspillet, der blev spillet i
Odense. Her blev det til en sejr over Bristol, uafgjort mod Grøndal og 8-0 sejr i den afgørende kamp
mod Vejle. Det er 14 år siden, at et jysk hold sidst har vundet DM. KÆMPE tillykke.
Sæsonens eneste nederlag kom i Athen mod Spanien i semifinalen i Europacuppen. En sejr her ville
have givet adgang til finalen.
Det skal lige nævnes, at Brian Knudsen undervejs i sæsonen spillede en kamp med mere end 2,000 i
gennemsnit.
INDIVIDUELT
Jeg nævner kun de spillere, der har nået finalen, eller som har gjort sig specielt bemærket.
Sebastian Skøtt blev nr. 3 ved UM i Kl. E-ungdom Keglebillard. Sebastian blev udnævnt til Årets
Junior i Jysk Billard Union 2008.
Torben Kattrup vandt bronze i JM-Biathlon
Tom Larsen vandt bronze i Trebandecarambole, Klasse A.
Ved stævnet i Fredericia Billard Klub for Eliten i Trebandecarambole opnåede Claus Olsen en
fornem 3. plads.
Ved JM for Eliten i Århus blev Jan Clausen nr. 5, Kim Nielsen nr. 7, Torben Kattrup nr. 13, Per
Hermansen nr. 15 og Mark Nielsen nr. 16.
I Millennium Cup finalen i Fredericia var der rigtigt mange lokale med. Martin Hylander og Tom
Larsen nåede i finalerunden på delte 3. og 5. pladser.
DM i Fredericia.
Jeg ser ikke arrangementet helt så kritisk som formanden. Det var et stort stævne, og jeg vil gerne
takke og rose klubben for et stort stykke arbejde. Uden jeres hjælp var det aldrig gået. Eneste
negative melding fra spillerne var, at bord 4 blev meget kort, men det var kun fredag, der blev pevet
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over det. Alle var meget tilfredse, og de fleste spillere gav os ros for et godt arrangement efter
stævnet.

Indkomne forslag
Der var indkommet følgende forslag:
Bestyrelse foreslår følgen ændring til vedtægterne:
§8

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april/maj måned og er
klubbens øverste myndighed
Generalforsamlingen – med dagsorden- indkaldes med 14 dages varsel ved
opslag i klubbens lokaler.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 dage
før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer over 18 år, der har været
medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen.
Ændring:
Stemmeberettigede og valgbare er æresmedlemmer og medlemmer over 18
år, der har betalt et kontingent, der giver ret til at spille billard i JBU- eller
DDBU regi, og som har været medlemmer af klubben de sidste tre måneder
før generalforsamlingen.

Argumentet for denne ændring er, at der efter nedlæggelse af Fredericia Billard Klubs
Støtteforening ikke har været en tydelig definition af, hvornår man er stemmeberettiget og valgbar
til bestyrelsen i Fredericia Billard Klub. Det prøver vi at rette til nu.
Per Hermansen påpegede, at hvis rygterne om det nye kontingent til DDBU er korrekte, så vil
ændringsforslaget ikke være godt nok.
Erling: det er korrekt, men i den situation må vi så omformulere på næste generalforsamling.
Flere medlemmer påpegede uheldige fortolkningsmuligheder i forslaget. Fra Sven-Ove Matthiesen
kom den formulering, der endte med at blive godkendt med 13 ud af 15 mulige stemmer. Den
endelige formulering blev således:
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Ændring:
Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer over 18 år, der har betalt et
kontingent der svarer til et aktivt kontingent i Fredericia Billard Klub, og
som har været medlemmer af klubben de sidste tre måneder før
generalforsamlingen.
Æresmedlemmer er altid valgbare og har stemmeret.

Valg i henhold til vedtægternes § 7.
På valg:
Formand

Erling Lysdal Hansen

Genvalgt

Turneringsleder

Hans Jørgen Rand

Genvalgt

Bestyrelsesmedlem

ledig

Bestyrelsen foreslår Jimmy Lavrsen som nyt bestyrelsesmedlem. Valgt.
1. suppleant til bestyrelsen Mark Nielsen

Genvalgt

1. revisor

Claus Larsen

Genvalgt

Revisorsuppleant

Helge Jakobsen

Kunne ikke genvælges.

Martin Hylander valgt

Eventuelt.
Hans Jørgen Rand mente, at det kunne knibe med at komme til at spille oldboys billard næste
sæson, da MAN ikke kommer i klubben i samme omfang. Og bestyrelsen er ikke indstillet på at få
flere koder og nøgler i omløb. Sven-Ove Matthiesen var ikke tilfreds med dette og efterlyste en
forklaring på dette.
Jan og Erling kunne meddele, at det er en principiel beslutning, som vi ikke har planer om at ændre.
Erling mente nu ikke, at det behøvede at være et problem. Hvis vi angav spilletidspunkt kl. 13.30
ved tilmelding af holdet til JBU, plejer det at blive respekteret. Dette ville tilstedeværende oldboys
spillere være fuldt tilfredse med.
Hans Jørgen kontakter Hanne/JBU for endelig afklaring.
Tom Larsen efterlyste tilgang til klubbens vedtægter og foreslog både at hænge dem op og at have
dem siddende i referats-mappen. Erling meddeler, at dette ville blive gjort. Jan Clausen havde en
forestilling om, at Jimmy Lavrsen ville lægge vedtægterne på hjemmesiden, og det kunne Jimmy
bekræfte.
Per Hermansen efterlyste mere synliggørelse af de sekundære holds resultater. Kim Nielsen kunne
kun være enige i, at der bliver skrevet for lidt om de sekundære hold. Gør opmærksom på, at
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initiativet må komme fra holdene selv med beskeder til Kim, så skal det nok blive givet videre til
pressen. Alle enige om, at synliggørelse af alle resultater vil gøre klubben mere interessant for
sponsorerne.
Dirigent Claus Larsen takker for god ro og orden og giver ordet til formanden.
Generalforsamling slutter som altid med, at formanden beder forsamlingen om at udbringe et leve
for Fredericia Billard Klub.
Erling Lysdal Hansen
24. juli 2008
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