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Valg af dirigent
Formandens beretning (bilag 1)
Forlæggelse af årsrapport
Turneringslederens beretning (bilag 2)
Indkomne forlag
Valg i henhold til vedtægterne §7
1
2
3
4
5

Formand
Turneringsleder
Bestyrelsesmedlem
1. Bestyrelsesmedlem
1. Revisor

g. Eventuelt, her kan der ikke vedtages noget.

Dagsorden er forud for det afholdte møde
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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 26 fremmødte, heraf var der 25 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
ii. Kommentarer:
Ingen bemærkninger til formandensberetning
Forelæggelse af årsrapport
Årsrapport er gennemlæst og blev derefter gennemgået.
i. Kommentarer:
SPG: El og vand ?? Stor forskel
Erling: Grundet en efter regning på el og vand
SPG: Er det ikke bekymrende for bestyrelsen med underskud i regnskabet?
Erling: Ikke med de investeringer vi har foretaget, bl.a. låsesystem, tavler mv – som
alle er engangs investeringer
Budget for 2019 er forelagt generalforsamlingen
- SPG: Bord leje? Stort beløb, Erling; Ja det er jo forsat FFFIF og Ældresagen der føres på denne

d)

Turneringslederens beretning
i. Beretningen er vedlagt som bilag 2
ii. Kommentarer, ingen kommentarer

e)

Indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag til behandling på generalforsamlingen

f)

Valg i henhold til vedtægterne
- Kasseren, Erling Lysdal Hansen, genvalgt
- 2. Bestyrelsesmedlem, Hans Jørgen Rand, genvalgt
- 2. Bestyrelsesuplant, vakant, Bent Egemo stiller op og valgt
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- 2. Revisor, Per Hermansen, genvalgt
- Revisor supplant, Jørgen Dueholm, genvalgt
g)

Eventuelt
i. Mark: Tur til Randers
Per: Hvis nogen var interesseret, leje af sommerhus så man slipper for at køre
derop, hvis man vil flere dage.
Svend: Opslag, så vi kan se hvem der vil med, opslag mv
ii. Jeppe: Skabe, nu når vi bliver flere medlemmer
Claus: Der vil blive kigget seriøst på det
iii. Erik Nielsen, juleturneringen, det var hyggeligt at komme med, men hvorfor ikke en
klubturnering. Det var hyggeligt at møde de andre medlemmer.
Erling: Ole Jensen har oldboys spillerne, men de andre forsøg har slået fejl
Jimmy, Vil komme med forslag til ekstra intern turnering.
Bent: Kan man også spille oldboys om aftenen? Eller er det kun formiddag.
Ole Jensen: Vi har de tidligere 2 år haft ca 10 tilmeldte, derfor har det været tirsdag
formiddag. I år er jeg blevet kuppet, så der er nu 16 tilmeldte, så vi skal afvikle på
andre tidspunkter.
Hans Jørgen, Alle må jo gerne lave en turnering
Mark: Giv det en chance med en alle mod alle turnering
Snakken går udenom hvad der vedrører selve generalforsamlingen.
iv. Erik Nielsen, Nedergaard savner en at spille med, ønsker opslag vedr.
træningsmakker.
Jimmy: Ser på et opslag, alle skal føle sig velkomne

Formanden takker for god ro og orden og forsamlingen udbringer et leve for Fredericia Billard
Klub.
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Bilag 1 – formandens beretning
Generalforsamling 11. maj 2019
Velkommen alle sammen.
Inden vi starter, vil vi lige mindes billardspillere der er gået bort i det forløbene år. I det forgangne
år har vi ikke mistet nogen rigtig tæt på klubben, så vi mindes dem vi har mistet i det ganske land
Æret være deres minde
Det har igen været et godt år. Der spilles stadig væk rigtig meget billard i vores klub. Der er
kommet nye ansigter til og det er jo dejligt. Vi har stadig også ældre sagen og Fag og firma der
benytter vores borde.
Det giver lidt uro i spillelokalet med så mange mennesker, så respekter hinanden og tal ordentlig
til hinanden. Vi er her jo alle med samme formål. At spille billard
Jeg syntes også lige jeg vil drysse lidt malurt i bægeret. 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 tømme opvaskemaskinen
og alle må også gerne støvsuge. Med hensyn til rengøring er det Hans Jørgen der står for det, for
et meget lavt beløb om året, og det dækker faktisk kun opholdsrum og toilet. Vi har alle lov til at
støvsuge og tørre lamper af og lign. I billardlokalet.
Som altid er det en fornøjelse at komme her, enten til et spil billard eller bare til en fyraftens øl.
Det har været et fint turnerings år. Vi har haft en 3 bande tour, som blev godt afviklet og vi
fornemmede at alle havde været fint tilfredse. Der er blevet spillet oprykningspil til elite divisionen
som gik rigtig fint, og mesterskaber er blevet vundet. Jeg formoder Jimmy har lidt mere om det og
alt andet turnering. Igen i år søger vi tours.
Økonomisk har det været et godt år. Vi har, om jeg så må sige, stået på egne ben. Ingen bingo
penge eller penge fra udlodningsmidlerne. Vi kommer ud med et lille overskud, på trods af vi har
lavet et par store en gangs investeringer. Det har Erling nok lidt mere om.
Vi har et godt økonomisk fundament at balancere på, så kunsten bliver at holde tungen lige i
munden. Bestyrelsen vil gøre alt for vort regnskab hvert år fremad skal være med sorte tal. Vi har
prøvet at gå fra mange penge til absolut ingenting. Det har vi ikke lyst til igen. Men penge bruger
vi. Inden sæson start kommer der nye klæder og baller til alle borde. Der er muligvis også behov
for at vi skal ud i en større renovering af vores border. Mange af gevind pladerne der sidder oppe i
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banden, som holder banden fast på bordet, er ødelagte, og skal snart til at skiftes. Pris pr. bord ca.
5000.
Vi vil meget gerne snart ha` skiftet tæppet i billardrummet. Vi har allieret os med Lisbeth, Marks
mor, til at hjælpe med at søge ved fonde og lignende. P.t har vi to ansøgninger afsted.
I år runder Fredericia billard klub sit første skarpe hjørne. 17. maj er det 25 år siden klubben blev
stiftet. Det skal selvfølgelig markeres. 24. maj holder vi en reception i klubben for billard Danmark,
venner af huset og selvfølgelig medlemmerne. Efter sommerferien holder vi en fest for klubbens
medlemmer, d 24. august i Fag og firmas klubhus i Hannerup. Så reserver datoen allerede nu
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
TU beretning 2019
Så gik der nok en sæson i denne dejlige klub. En sæson med sportslige op- og nedture, og alligevel
endte sæsonen godt.
Vi har igen i den sæson der er ved at være slut, stået for 3 Bande Tour, vi har haft hjemmebane i
flere rækker – det må jo så også betyde der er spillere der har vundet deres puljer.
Vi havde i år budt ind på afvikling af RF for 3 Bande Elite – tidligere år var det et 2 dages stævne –
oftest afviklet i Ålborg.
Det har igen, set fra mine linser været en god sæson, holdene har selv stået for alt det praktiske,
jeg er IKKE blevet rykket af Hanne (DDBU) vedr. udsatte kampe - Tak
For DDBU betyder den kommende sæson afvikling af 3 Bande VM i Randers, dette sker i kølvandet
på PBA/UMB problematikken – som der er noget om længere omme, hvor formanden fra DDBU
har skitseret problemerne/udfordringerne samt DDBU holdning.
Der er også en billardspiller, som på Facebook har foreslået at lave en pokalturnering, dette er kun
på et meget tidlig forstadie, i det at DDBU ikke har fået fremsendt forslaget endnu (ikke hvad jeg
kan se).
Der vil komme, datoen er ikke fastlagt, da jeg er på valg, men vil opfordre den nye turneringsleder
til i starten af juni lave et spillermøde, hvor I kan melde Jer til og vi kan få sat holdene inden alle
tager på sommerferie.
Som altid vil der mangle et eller andet på de næste sider, og det til trods for jeg lover mig selv hver
eneste år, at starte ved sæson starten.
3 Bande – Hold
Elitedivisionen
Det blev en nervepirrende sæson, til det sidste troede jeg på at vi klarede den i den sidste
weekend, hvor vi havde Randers og ABK31, men nej – holdet vil, som i 2017, forlænge sæsonen, og
vi havnede i op-/nedrykningsspil i egne lokaler. Som alle nok ved, så spillede vi os til en sæson
mere i den bedste række…...
1. Division
Fredericia slutter på en 5. plads, men er sikker på at de alle har haft det sjovt i løbet af sæsonen.
2. Division
Målsætningen må have været, slut ikke på sidste pladsen – det gjorde de nu heller ikke, de
sluttede på en 7. plads.
3 Bande – Individuelt
Elite Per Hermansen, Røg ud i 1. runde
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Torben Kattrup, røg ud i 1. runde
Søren Andersson, rød ud i 2. runde
Jan Clausen, fik 3. pladsen til RF
Claus Mosskov, fik 2. pladsen til RF
Klasse M
Mark Nielsen, røg ud i runde 3
Per Hermansen, røg ud i runde 4
Claus Mosskov, Kæmpe tillykke – Claus vandt LF
Klasse A
Thomas Jensen, røg ud i runde 2
Klasse B
Cliff Christiansen, røg ud I 3. runde
Jørgen Dueholm, røg ud i 4. runde, lige inden det blev alvor
Kegler – Hold
3. Division
Er igen rykket op i 2 Division, puljevindere, med 1 point til Vejle – derved er holdet tilbage i 2
division. Ved regionsfinalen i Silkeborg, endte det med en 2. plads og derved adgang til
Landsfinalen i Hvalsø – der lader vi så teksten slutte, sammen med den 4. plads de opnåede.
Tillykke med oprykningen.
Serie 2
Serie 2 holdet sluttede på en 1. plads, efter sæsonen startede med BK Fluen ikke mødte op til årets
første kamp. Men hele turneringen igennem var der ingen slinger i valsen, og pladsen som vinder
af puljen var sikker.
Desværre stod Sønderborg som modstander i første knock out kamp, derved var sæsonen slut.
Serie 3
Holdet sluttede på en 3. plads, hvilket må siges at være ganske godt, og dejligt at se nye spillere på
serie 3.
Oldboys 1 & 3
De spillede begge i pulje 21, og der var ingen finalerunder i år, hold 1 sluttede som 3. og hold 3,
som 4. plads.
Ja, puljen blev vundet af Kolding
Oldboys 2, pulje 18
Ja, nogen skal jo bare være den sidste i puljen – siger ikke mere
Kegler – 2 mands 1 & 3
Fredericia 1 – sluttede på en 5. plads
Fredericia 3 – sluttede på en 4. plads
Kegler – 2 mands 2
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Fredericia 2, vinder deres pulje, men desværre tabte de en tæt kamp mod Sønderborg
Oldboys Bonus
Man kunne jo tro at de kære Oldboys spillere havde fået nok af billard, men nej – de skulle da også
i år spille med i Bonus turneringen.
Fredericia 1, vandt deres pulje og spiller forsat med i finalerne – skal i kamp på tirsdag igen
Fredericia 2, sluttede som nummer 4 – er der et mønster?
Fredericia 3, sluttede som nummer 2
Kegler – Individuelt
Klasse C
Jimmy, røg ud i runde 1
Tommy Larsen, røg ud i runde 2
Niels J. Andersen, røg ud i runde 3
Ole Jensen
Klasse D
Jimmy, røg ud i runde 3
Kegler Tenax
Ole Jensen og Jimmy, kom på ingen måde lige så langt som sidste sæson, og sluttede i runde 2
Andre
Fri, 1 bande og Cadre
1 Bande Carambole - Klasse M LF, Martin Hylander 4. plads
Fri Carambole - Klasse M LF, Martin Hylander 2. plads
Søren Hartner Terp DDBU Porkalen
Pokalturnering i billard! (Dette er kun et udkast, alt kan debateres!)
Det lyder skørt, måske vanvittigt, men har tænkt på et format. Turneringen holdes som 5
forskellige i disciplinerne:
Kegler, 3-bande, 5-kegler, pool og snooker.
Formålet for denne turnering er at skabe opmærksomhed for billard i mindre områder, aktivere
medlemmer og skabe fokus om billard som sport.
Format: Kun 1 hold pr klub pr. disciplin. Laveste rangerede hold har hjemmebane. Krav er kun 1
bord i den pågældende disciplin.
Første runder regional seedning hvis muligt, hvis ingen kombination for regional seedning er mulig
(Øst/vest som sidste chance) totalseedes der.
Kvalifikationskrav for kegler er at have et hold i minimum 3.div, 3-bande er et hold i 2. div. 5kegler, pool og snooker har fri tilmelding. Til hjemmebane kræves det at klubben har et bord til
rådighed i den opstillede disciplin (undtagen kegler og 3-bande)
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Klubberne må stille holdet som de lyster til hver kamp. Man må eks hvis et elitehold møder et
3.div hold stille med et dårligere hold men med den risiko at tabe. I kegler 3-bande skal det højest
rangerede hold stille efter snit, mens det lavere rangerede hold må stille taktisk op. Er man i
samme række, må begge hold stille hemmeligt op og skaber derfor spænding.
3 kampe i hver disciplin:
Kegler 3xsingle
Distance: 600
3-bande 3xsingle
Distance: 40
5-kegler 2x single og 1 double
Bedst af 5 til 60, double til 100
Pool 2xsingle og 1 double
8-ball til 5 10-ball til 5 double 9-ball til 6
Snooker 2xsingle og 1 double
Bedst
Finalerne holdes i en neutral klub, hvor kampe om 3-4 pladsen og 1-2 pladsen spilles. Eller
eventuelt som samlet stævne hvis der er kapacitet for det.
Krav til sådan et stævne er stadig 1 bord pr klub. Samt at klubben skriver en stævnekontrakt med
ddbu om markedsføring (pressemeddelelse/stream/sponsorer)
Vinderen vil få en pokal samt evt genererede præmiepenge. (Vinderen kan modtage medaljer,
men kan ikke tildeles danmarksmesterskabs medaljer, eller DIF medalje)
Fordele: Flere store hold kommer ud i mindre klubber, højtrangerede hold kan stadig trækkes mod
hinanden, spænding med opstilling og mulighed for lokal pressedækning.
Ulemper: Evt mange hold i de åbne discipliner, at presse flere kampe ind i et pakket program,
organisering og om snit skal indgå i årssnittet.
Er dette helt ude i hampen. Skal kampe fra pokalturneringen tælle på snittet? Er det overhoved
muligt? Hvad kan forbedres? Kom med nogle bud
5 maj fra DDBU formand
PBA vs UMB - 3-bande
Lige en kort officiel melding fra DDBU angående den verserende konflikt mellem PBA og UMB.
DDBU deltog med 3 mand (Flemming Flemming, Michael og jeg) i et møde med UMB formand
Farouk Barki. Farouk kom med sin version af konfliktens indhold og hændelsesforløb.
Uden at skulle trætte jer med detaljer, så har det ikke været et kønt forløb, og der er blevet lagt
arm nogle gange tyder det på. De helt store punkter er datoplanen og medierettigheder, hvor PBA
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vil reservere helt op til 18-20 uger, hvilket ikke giver CEB/UMB medlemslandende mulighed for at
afvikle deres holdturneringer mv.
Næste skridt er, at Farouk flyver til Korea sidst i maj, hvor han håber på en aftale med PBA. Han
vurdere selv chancen for en løsning til at være 50/50.
DDBU vurdere dog chancen noget lavere efter at have hørt punkterne, desværre.
Flemming tog ordet på mødet, og bad UMB formanden om at være løsningsorienteret og dette
med stor hast. DDBU ønsker en snarlig afklaring, så vi ikke får denne opdeling af billardspillerne.
Løses konflikten ikke, så vil der være sanktioner i form af karantæne af PBA deltagende spillere.
1 tour = 1 år
2 tours = 2 år
3 tours = 3 år
Alt derover er 3 år fra seneste deltagelse i en PBA tour.
Denne karantæne har CEB og alle medlemslandene sagt ja til at støtte, som det i øvrigt er
beskrevet at vi skal ifølge DDBUs egne vedtægter som CEB og UMB medlem.
Spillere som deltager i PBA turneringen i start juni vil derfor få 1 års karantæne gældende fra lige
efter Europa Cup (klubhold) i Porto. PBA deltagere kan dermed godt deltage i World Cup’en i
Blankenberge og Europa Cup, men vil være i karantæne til World Cup’en i Porto i Juli.
PBA spillere vil ikke kunne deltage i danske tours, DM eller hold turneringen, når man er i
karantæne.
Så kryds alt hvad krydses kan på, at Farouk finder en løsning, så vi undgår at devaluere vores
Elitedivision og DM, og i særdeleshed det kommende VM i November.

