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Referat
Fredericia Billard Klub
18. februar 2008
Fremmødt:
Jan Clausen
Erling Lysdal Hansen
Hans Jørgen Rand
Kim Nielsen
Mark Nielsen ( Afbud )

Erling Lysdal Hansen
Stadig ingen aftale omkring lokaleaftale med Fredericia Kommune.
DM individuelt gik upåklageligt, men det var hårdt. Tilfredshed med, at vi ikke står for DM hold
24- og 25. februar 2008. Denne finale spilles i Bristol, Odense.
Jan Clausen
Klubbens økonomi gennemgået. Der er pres på, men det vidste vi efter den nye situation omkring
lokaletilskuddet. Der er lukket for alle udgifter, indtil bestyrelsen har godkendt udgiften. Enighed
om, at Erik Hansen opfordres til at slå koldt vand i blodet med hensyn til overbygning ved indgang.
Åbningstider for sommer 2008 gennemgås. Enighed om at tilrette åbningstiderne ligesom sidste
sommer, og at være åbne for eventuelt behov for nye stramninger. Mandag aften er total død, så
hvis det er nødvendigt, så lukkes der. Beslutning tage på selve dagen.
Der vil være varm mad hver onsdag. Annonceres fra onsdag til onsdag.
Forsikringssummen vedrørende gulvtæppet i det gamle pool-lokale skal hentes hjem. Erling Hansen
skriver.
Kim Nielsen
Orienterer om tanker omkring mulig deltagelse i europa-cuppen. Vi skal have søgt SIF om støtte,
ligesom vi skal undersøge andre støttemuligheder ved Fonde m.m. Evt. kan vi spørge Jeanette
Jensen fra Holstebro, der har ansøgt adskillige fonde omkring billardaktiviteter.
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Erling Hansen håber, at der bliver overskud til at holde fokus på almindelig klubsponsorer også,
selv om det er anerkendt, at indsatsen primært kommer til at handle om eliten ved eventuel
kvalifikation til europa-cuppen.

Hans Jørgen Rand
Er meget tilfreds med afviklingen af DM- både omkring billard og bistro.
Sebastian blev nr. 3 ved DM i Kl. E- keglebillard - Ungdom i Vordingborg.
Der skal anskaffes ”askebægere” til ”rygeafdelingen” ved indgangen til billardklubben.

Eventuelt
Erling oplyser, at der snart skal indkøbes nye kuverter. Der bliver indkøbt en kasse kuverter uden
klublogo på.
Næste bestyrelsesmøde
17. april 2008

Erling Lysdal Hansen
24. juli 2008
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