Fredericia Billardklub

Møde referat
Referat nummer: 2008-07
Mødedato: 5. august 2008
Fredericia den 22. august 2008

1. Fremmøde
Erling, Jan, Hans Jørgen, Kim og Jimmy
2. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde er endnu ikke aftalt, bestyrelsen indkaldes til møde i september.
3. Godkendelse af forrige referat
Referatet har været rundsendt til alle bestyrelsens medlemmer, og fundet godkendt, men
med tilføjelse af følgende:
Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig som følgende:
Formand
- Erling Lysdal Hansen
Næstformand
- Kim Nielsen
Kasserer
- Jan Clausen
Turneringsleder/
Ungdomsleder
- Hans Jørgen Rand
Sekretær
- Jimmy Lavrsen
4. Gennemgang af handleplan
a. Hjemmesiden
Jimmy er ved at lægge sidste hånd på hjemmesiden, som skulle være klar til
gennemgang af bestyrelsen i uge 33/34. Hans Jørgen oplyste om en regning til web
på 45,- fra DK-Hostmaster, denne skal vi huske forsat at betale.
b. Sponsoraftaler Elitehold/budget
Se punkt 8, da dette blev gennemgået senere
c. Opkrævning af kontingent
Dette forløber i etaper, så det er nemmere at følge op på. Det blev drøftet om
bestyrelsen skulle foreslå en kontingent forøgelse til næste generalforsamling,
således at en evt. kontingent forøgelse, kunne benyttes til dækning af kørsel
godtgørelse.
d. Tilmelding DDBU/JBU 2008-2009
Hans Jørgen melder at alle hold er tilmeldt, så der er 9 hold meldt til i år. Der vil blive
sendt giro kort ud, med opkrævning af startbog gebyr hurtigst muligt.
e. Klubfest 21-06-2008
Festen blev aflyst, men vi forsøger med en ny fest evt. i oktober.
f. Aftale besøg med DAN-sikring/ny aftale
Erling vil tage kontakt med Ib, om hvornår der skal holdes et møde med Dansikring,
vedr. en ny aftale på udstyret.

g. Årsmøde DDBU
Dette var et lettere kaotisk møde, men indtil videre er planen at DDBU overtager
efter lokal unionerne pr. 1/10 2010
Der var en del drøftelse på mødet, hvorledes økonomien skulle være, DDBU’s
oplæg er at alle klubberne betaler 75,- pr medlem, og ikke via startbogen som det er
i dag.
h. Møde med bankoforeninger
Erling og Hans Jørgen var til møde med banko foreningerne, bestyrelsen deltog i
dette møde med begrænset optimisme, og med begrundelse. Årsagen til mødet var
samarbejdet mellem billardklubben og foreningerne, og disse salg af egne varer til
banko. Der aftales endnu et møde med banko foreningerne.
i. Instruktion 2008/2009
Erling ville afholde mandagstræning 16.30 – 18.00, for ungdomsspillere, således at
de ikke skal gå alene, der ville ikke være en egentlig undervisning, nærmere at der
er en hjælper til dem, de kan gå til og/eller tage en kamp imod.
Hans Jørgen er ude at kigge efter en instruktør til f.eks. onsdag aften, for senior
spillere.
j. Dankort (tilføjet punkt)
Erling og Ib, kigger på hvorledes og hvornår denne skal skiftes ud, jf. regler fra PBS.
5. Formanden har ordet
a. Har ikke yderligere end det der blev gennemgået i punkt 4 Handleplan
6. Kassereren har ordet
a. Der er blevet ændret lidt på priserne i Bristoen
b. Endvidere er der skåret lidt ned på pålæg, på rundstykkerne, for at kunne holde prisen
c. Prisen på fadøl hæves til 20,d. Passer seddel er gennemgået
e. Gennemgang af konto udtog fra revisorkontoret
f. Jan og Erling har været til møde i banken, om muligheden for en permanent
forlængelse af vores kassekredit, løbetiden på kassekreditten er forlænget pt. med 3
måneder, hvorefter der er aftalt et nyt møde pr. 25/10-2008, hvor klubben skal vise
en fremgang i økonomien. Til mødet havde klubben medbragt et ½ års regnskab,
der desværre viste et driftsunderskud på 22.000 kr. Men forventer ikke umiddelbart
problem med at vise fremgang i regnskabet til det næste møde, da vi nu skal til og i
gang med turneringer mv.
g. Bestyrelsen har gennemgået ½års regnskabet
7. Turneringslederen har ordet
a. Lystavler gennemgås
b. Kunne være godt med et VLR spot om at komme ned i klubben for at spille billard,
dog er prisen på spot forhøj til at det kan gennemføres, snakken faldt på, om vi
skulle have en lille notits på reklamen, der sættes i avisen, når Eliteholdet spiller
hjemmekampe.
c. Der er meldt 9 hold til turneringen
d. Der blev drøftet om 1. holdet (3 Bande/Elite division) skulle have betalt startbog eller
ej. Startbogen til 1. holdsspillerne betales af sponsorerne.
e. Der er pænt stor tilslutning til de individuelle turnering, opkrævninger til disse, kommer
ude umiddelbart lige før klubben skal betale disse.

f. Erling foreslår en handicap klub turnering, eller anden form for intern klubmesterskab,
denne kunne så afvikles over én weekend, der kunne placeres i f.eks. april måned.
g. Der er spillermøde den 19/8-2008, der bliver sat et opslag op.
h. Festen blev vendt igen.
8. Øvrige bestyrelsesmedlemmer har ordet
a. Kim gennemgik budgettet for 1. holdet, det så fornuftigt ud, desværre er der enkelte
sponsorer der er sprunget fra. Kim er optimistisk over de erklæringer han har fået,
samt de sidste møder der mangles.
Det er blevet aftalt at hvis budgettet ikke når sammen, så er det klubben egne
spillers diæter som ikke udbetales.
b. Jimmy fortalte kort at hjemmesiden er ved at være tæt på at være klar.
9. Eventuelt
a. Erling takkede for den nye PC, Jimmy erklærede at der ikke er flere maskiner hjemme
ved ham, så pas på den.
b. Kort drøftelse om åbningstider i klubben i weekenderne, når der ikke er
hjemmekampe, vi kigger lidt på åbningstiderne.

