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0. Fremmødte
- 30 i alt, hvor de 5 er fra bestyrelsen
1. Valg af dirigent
- Valgt blev Ole Andersson
2. Orientering fra Formanden
- Se bilag 2
Men ellers, vi har haft et tæt samarbejde med SIF
Første møde med kommunen var ikke positivt, da vi jo ikke passer ind med f.eks. deling af lokaler med
andre, bordene er jo ikke lige til at flytte, når vi ikke anvender dem. Men der tages, alt efter beslutningen i
dag, ny kontakt til Fredericia Kommune.
Erling redegør for at vi er lidt på hælene, da vi havde lavet et budget, hvor vi f.eks. kunne blive i billardlokalet
for 300 kr. pr. kvm., men det tilbud, som vi modtog fredag aften, lød på 513 kr. altså noget højre end først
gættet.
Per: Du snakkede om lokale tilskud, men vil det så ikke også stige, hvis huslejen stiger?
Erling: Jo, men det ville alligevel give en noget højre kontingent, ca. 200 kr. pr. måned for aktive.
Sander: Hvorfor den forskel, der er jo et stykke vej fra de skønnede 300 til det reelle tal
Erling: De 300 kr. var et skøn, baseret ud fra, hvad vi har hørt andre giver herude. Som bl.a. er hørt starte ved
250 kr. kvm. Så derfor blev vi meget overrasket over tilbudet.
Sander: I kunne tage en snak med Advokat eller i boligretten, der er jo regler for området.
Erling: Tager det lige med SIF
Per: Men vi kan jo ikke rigtig beslutte noget, før vi har set nogen forslag…
(Snakken er gået meget på lokaler rundt omkring i byen)
Cliff: Men hvad gør vi nu for at komme videre?
Kim: Der kommer jo nogen forslag, vi skal kigge på.
Erling: De forslag der kommer – går mere på hvordan vi kan komme væk fra Nørrebrogade, og forsat kunne
se kreditorer i øjnene.
Ole A: Har bestyrelsen planer for at ville lukke klubben?
Erling: Ja
Jan: Lige for at præcisere, så lukker Fredericia Billardklub ikke, men skal lukke aktiviterne ned på
Nørrebrogade, således at det bare er en billardklub igen. Om det er her eller et andet sted, kan tiden kun
vise.
Svend:
Sander: Vi skal bare se at komme videre, se fremad og bygge en ny klub op, og ikke have en lad bestyrelse
som, nu, hvor man har en betalt kasserer??? Jan, hvad får du for at være kasserer i klubben?
Jan: Jeg er ikke lønnet kasserer men ansat i baren. Og hvis du spørger til min løn, så er den omkring 21 tkr.
Sander: Og poker, hvad giver de?

Jan: Vi kan ikke opkræve for poker, da vi ikke må videre udleje lokaler. Men de er med til at give liv i det
tomme lokale
(Der kommer en lidt ophedet debat om klubbens styring mv)
Claus L: Opbakning herfra, kan se hvordan den nuværende bestyrelse har kæmpet for at rette klubben op, og
hvis de mener at det ikke længere er muligt, så er det nok tiden til vi skal finde andre lokaler.
Kim: Bakker Claus L. op og er enig, der er kæmpet mange kampe for at rette op på økonomien
gennemtiderne.
Ole A: Mangler nok et budget her i dag
Erling: Vi var nok for naive i forhold til nuværende lejer, da vi havde været ved at se på et budget til det
nuværende lokale, men først i går fredag aften, får vi et tilbud på en helt anden kvm pris.
Cliff: Har banken pant i alle bordene?
Erling: Det står i nogle af de papirer vi har ved revisoren p.t. så der er vi ikke sikre.
Per H. Nu skal I jo huske at i den ”høje” kontingent, er der jo også bordleje, hvor nogen jo så vil vinde på det,
og andre tabe lidt.
(der går en løs snak om flytning og deponering af borde)
Erling fremlægger de 2 scenarier som bestyrelsen p.t. kan komme på. Og understreger de krav der er for
scenarie 2: Nemlig at vi kan få et revideret regnskab for 2014, som skal være i hænde ved Fredericia
Kommune forud for lokale tilskuddet. Endvidere understreges det, at bestyrelsen vil være ked af scenarie 1,
grundet igen, vi ville kunne se os selv i øjnene, og nogle af de kreditorer det kan gå udover har været gode
sponsorer i klubben.
Sjønne: Hvad mener du med at kunne se os selv i spejlet ?
Erling: Det er f.eks. vores revisor og automat udlejeren, som begge har været gode støtter for os. Hvor vi vil
have det skidt med ikke kunne betale dem f.eks.
Per H. Og hvad skal vi så kunne bruge det til ?
Claus L. Hvis I har gjort alt hvad der er muligt, så kan I også se Jer selv i spejlet.
Sjønne: Hvad er en kommende revisor regning så evt. på?
Erling: Den er nok på ca. 15.000 kr.
Erik L.: Så det du fortæller Erling, er at vi nu er yderst på planken, og har bestyrelsen udvist rettigomhu? Har
denne beslutning kunne træffes tidligere?
Erling: Det er ikke til at vide om beslutningen skulle være truffet tidligere, men gang på gang er der sket
noget for klubben, som har fået os til at se positivt på det og blive på Nørrebrogade, men alle tegn på
forbedring er desværre væk nu.
Hans V.: I disse scenarier mangler der regnskab, budget ja eller bare en status også for nuværende periode.
Sander: Enig, hvad er der af værdier i klubben?
Sjønne: Hvad med løn efter 1. marts? Feriepenge mv?
Erling: Skitser op igen, hvis man vælger scenarie 1, er klubben konkurs pr. 1. april, og vi har derefter intet at
kunne hente ud, og ved opstart skal alt erhverves igen. Vælges der scenarie 2, vil det kunne give 4-5
måneder til at finde lokaler, klargøre og flytte.
Sjønne: Kunne man ikke bare oprette en ny forening, og derved lade medlemmerne starte derovre. Og lade
den gamle gå konkurs?
(Igen en løs snak rundt om i lokalet, men ikke opbakning til det forslag)
Erling: Igen scenarie 2, vil give noget restgæld, men vi vil også have tiden til at flytte
Svend: Savner at høre, hvor mange der er interesseret i at komme med ud i andre lokaler (Lader til alle
tilstede værende har interesse, alle nikker)
3. Fremlægning af forslag
Scenarie 1: Ikke en bestyrelsen ønsker at følge, da det betyder helt nedlukning af klubben
Scenarie 2: Bestyrelsen, ønsker at gå med denne, der betyder lukning af madudsalg pr. 1. marts og deraf
opsigelse af medarbejdere, omlægning af klubben til nøgleklub med passere.

Passer vi på, kan den holde, således vi kan afslutte den indeværende sæson og holde den kørende til midt
sommer, eller længere. Dog ikke ind i den nye sæson.
Der er en lille tvist, lokale tilskud fra kommunen kan ikke udbetales førend der foreligger et regnskab klar. Og
der skal banken være large, og lade os overtrække kontoen, for at kunne betale for denne
Vi kan endvidere, bagefter se os selv i spejlet, at vi har forsøgt alt, og svaret hver sit, da nogle af dem, der vil
blive ladt i stikken, er nogen der ofte har hjulet klubben bl.a. som sponsorer.
Sjønne: Hvad menes der med at se os i spejlet?
Erling: Der er nogle af dem, vi skylder penge, der har hjulet os flere gange, både som sponsorer og på andre
måder, disse kunne vi få brug for sidenhen. Jeg vil have det skidt med at lade os gå konkurs, og så evt. skulle
samarbejde med dem igen.
Per H. Men hvad skal vi bruge det til? Klubben kommer vel først?
Claus L. Bakker Erlings udtagelse op her, og syntes at klubben skal gå efter scenarie 2, og svare hver sit.
Sjønne: Hvad koster revisor erklæringen?
Erling: Uden af være sikker, men ca 15.000, da de har bilag mv.
Snakken kører frem og tilbage vedr. revisor erklæringen og banken, om hvad der kommer først… inden vi kan
få tilskud fra kommunen, der er lidt forvirring vedr. dette. Men dette løses. Derefter en del løst snak, der ikke
helt er på dagsorden.
Sjønne: Løn stopper den 1. marts og så er der kun feriepenge mv? Hvordan er det i det i de forskellige
scenarier?
Erling: Nemt nok, ved nummer 1, går vi konkurs og derved træder der et regelsæt. Ved scenarie 2, svarer vi
hver sit med den ”smule” der er tilbage, og med tilskud fra kommunen, skulle det kunne løbe rundt.
Sjønne: Hvad med en ny klub, som kører parallelt med den gamle klub, flytte vores aktiviteter over i den, og
lade den nuværende gå konkurs?
Alle snak om ideen, ingen lyder til at vil bakke det forslag op.
Erling: ja, scenarie 2 giver en gæld, vi skal have med over i den nye struktur, størrelsen kendes ikke p.t.
Svend: Det vil jo være en fordel, hvis bestyrelsen vidste, hvor mange der vil bakke op, om omlægningen til
nøgleklub
Erling: 3 bande elite holdet har lovet at støtte op. Og ved at hvis vi lukker og skal starte i en ny klub, at de så
kommer til at spille i divisions rækkerne.
Alle løst snak om antal og hvem osv der ønsker at blive, evt komme retur mv. men ingen tal på, hvem der
støtter op.
Snakken går på det tilbud vi skriftlig har fået fra nuværende udlejer, for om vi kan blive i det nuværende
billardlokale, med de tilretninger der skal til for at vi kan have en klub
Det skriftlige tilbud er noget anderledes end det formanden troede at ville være kvm prisen for leje at det lille
lokale.
Alle – svært at skulle tage stilling, når der ikke ligger et regnskab – og oversigt over hvilke aktiver mv klubben
har.
Erling: Igen vi føler os lidt snydt i tilbuddet, som vi har fået, da det er en noget anden kvm pris, end vi havde
forestillet os, når man tænker på hvad vi har hørt andre giver.
Claus L. Der er jo også nogle forbedringer som skal dækkes, ved en ny aftale…
Erling: Ja, men alligevel lyder voldsomt.
Alle snak om hvem der hjælper os med f.eks. andre lokaler, hvis vi skal ud af Nørrebrogade 131, hjælper
DDBU eller?

Erling: Vi har en løbende kontakt til kommunen, via SIF. Men vi er jo ikke lige en klub man sætter sammen
med andre, da vi ikke lige kan flytte bordene, for at give plads til andre aktiviteter. Der ikke taget kontakt til
udviklingskonsulenten ved DDBU, da vi p.t. anvender SIF som kanal nede ved kommunen.
Forslagene sendes til afstemning, der er ved generalforsamlingen ikke ønsker om en hemmelig afstemning,
så dette sker ved håndsoprækning.
Stemmerne fordelte sig således af de 29 stemmer der kunne afgives, da Claus Larsen var gået, grundet andet
ærinde.
Stemmer på scenarie 1: 0
Stemmer på scenarie 2: 28
Blank eller ikke ønskede at stemme: 1
Derved er det blevet besluttet, at den siddende bestyrelse arbejder på at komme i mindre lokaler, om det er
på Nørrebrogade 131, eller et andet sted.
4. Punktet vedr. ny kasserer
Dette punkt stryges, da kasseren skal vælges på den ordinære general forsamling
5. Evt.
Der er en lille gruppe, bestående af
- Kim Nielsen
- Cliff Christiansen
- Svend Jensen
- Sander
Disse vil hjælpe bestyrelsen med at finde lokaler, komme med ideer til indsamling af midler til flytning, i
standsættelse mv.
Der blev udråbt et leve for klubben
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Flytning fra lokalerne på Nørrebrogade 131
DAGSORDEN:
Formanden byder velkommen
Valg af dirigent
Orientering (ved formanden)
Forslag:
Plan for udflytning af Fredericia Billard Klub
Valg:
Bestyrelsen beder opbakning til besluttet plan
Valg af kasserer:
Jan Clausen ønsker ikke genvalg efter den ordinære generalforsamling 2015,
Og bestyrelsen ønsker en glidende overgang for den nye kasserer.

Eventuelt

Forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling indsendes til formanden Erling Lysdal Hansen (
erling.lysdal@gmail.com) senest den 1.februar 2015

GENEREL INFORMATION:
Økonomien er ekstremt anstrengt.
Vi har ingen bevægelsesfrihed mere.
Tvivlsomt, om faste udgifter kan betales 1.marts 2015- en risiko kunne være, at
det giver os en konkursbegæring, hvis vi ikke kan aftale med banken, at vi
trækker kassekreditten i ørene
Husleje kan ikke betales 1. marts
Har vi lov til at bruge lokaletilskuddet pr.marts 2015???

Et halmstrå skulle være, at vi kunne få det store billardlokale som klublokale.
Desværre var tilbuddet fra udlejer 60% højere, end vi kunne klare.
Jeg havde budgetteret med 300 kr pr kvm og tilbuddet lød på over 500 kr pr
kvm.
Budgetteret var et gennemsnitskontingent pr medlem på 175 kr. pr medlem pr
måned
Tilbuddet ville have betydet et gennemsnitligkontingent på 300 kr pr medlem pr
måned.
Under alle omstændigheder ville indflytning i dette lokale være et halmstrå- det
løser ikke de økonomiske problemer her og nu.

