Fredericia Billardklub

Møde referat – General forsamling
Referat nummer: 2012-03
Mødedato: 18. april 2012
Fredericia den 18. maj 2012

0. Fremmødte
a. Bestyrelsen (5 mand)
b. Mogens, Thomas Jensen, Jeppe Poulsen, Hans Jørgen(ikke stemmeret), Cliff
Christiansen, Tommy Larsen, Niels Johnsen, Svend Jensen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen håber på en af de fremmødte, der blev enige om at Erling Hansen godt kunne
tage erhvervet som dirigent.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen er rettidig indkaldt, trods at ugedagen,
var skrevet forkert. Men ingen havde indvendinger om dette og derfor lovlig.
Der er til generalforsamlingen 11 stemmeberettigede.
2. Formandens beretning
a. Selve formandens beretning, kan ses som bilag 1
b. Spørgsmål til beretningen:
Hans Jørgen, Du nævner økonomien ved DDBU, har de da ingen penge?
Erling, Jo, men de kører økonomien meget stramt, og skærer væk som os andre.
Kassereren ved DDBU holder godt igen.
Hans Jørgen, Vedr. touren nævnte du brok, hvad menes der med det?
Erling, Der var meget brok i lokalet, lige fra bordene, lokalerne mv. Kunne selv høre
dette da jeg spillede kegler om søndagen. Men igen, det meste kom fra de samme
personer.
Jan, det er jo heller ikke fedt for Jimmy at skulle høre på alt det brok, han gik der jo i
24 timer +.
Jeppe, du har gjort det godt.
c. Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen
3. Forelæggelse af regnskab (Årsrapport)
a. Regnskabet blev lagt ud til generalforsamlingen til gennemlæsning.
b. Jan, gennemgår årsrapporten i hovedpunkter.
c. Spørgsmål
Svend, Vagtværn, er det til automatrum og er der set på om dette kunne gøres
billigere?
Jan, Det er Dansikring, vi har indhentet tilbud fra G4S, men de er ikke billigere.
Svend, Men de reklamere da med billige privat alarmer, er de da ikke gode nok?
Jan, forsikringen kræver at vi lever op til de gældende regler for automater, da der

findes en del kategorier til forskellige automat opstillinger. Så derfor.
Erling Ib Østergaard var også dengang med indover valgt at sikringsgrad, da han jo
kendte til reglerne, og var med til at lave den aftale vi har i dag, som ligner en god
aftale, da andre selskaber ikke kan tilbyde en billigere aftale.
Hans Jørgen: Anlægsaktiverne på side 8, hvad er det?
Jan Det er alt vores inventar, f.eks. bordene, disse er bl.a. værdisatte af Middelfart
sparekasse.
Hans Jørgen Ok
Hans Jørgen Der står skrevet at der er en kassedifference på 5tk.
Jan Der er sket en forkert tilbage betaling, man er opmærksom på, hvordan man
skal give tilbage.
Cliff. Husk det er klubbens penge det går ud over, hvis du modtager for meget i
byttepenge.
Cliff Kontingent i noterne?
Jan Det er indskud til turneringerne, side 11, note 7
Erling: Vi skal afregne 180,- per medlem til DDBU
Jan: Det er ca. 7500-8000 til DDBU 2 gange årligt.
Jan: Ved godt der er lidt skønhedsfejl, men alternativet er en revisor til at lave
bogføringen, til ca. 500 kr. i timen.
Cliff: Regnskabs assistance hvad dækker dette?
Jan: Det er til revisorkontoret, Trines arbejde med regnskabet er gratis/frivilligt
Cliff: Det er jo mere end jeg giver.
Jan: Vi benytter revisoren til at styre moms og afgifterne mv. Vores besparelse ligger
i selve bogføringen, som vi selv foretager.
d. Kassererens beretning blev godkendt af generalforsamlingen
4. Turneringslederens beretning
a. Turneringsledersen beretning er afleveret skriftlig til generalforsamlingen, og kan ses
som bilag 2
b. Spørgsmål og bemærkninger
Jan: Glædeligt at se, at trods stort fravær i efteråret, så er man begyndt at se mere
til turneringslederen
NJ Hvis der bliver et evt. samarbejde med FFFIF vedr. billard, husker man så på at
deres støj niveau ligger lidt højere end vi er vant til i klubben?
Jimmy: JA, i det tilfælde at der indledes et samarbejde, ville evt. spilledage til FFFIF
blive placeret, hvor der i forvejen ikke er meget aktivitet i klubben. Og så kunne vi jo
oplyse lidt om, hvordan vi gerne ser at man opfører sig i klubben.
c. Beretningen godkendes uden yderligere bemærkninger.
5. Indkomne forslag
a. Ingen indkommende forslag
6. Valg i henhold til vedtægterne § 7
Formand:
Erling Lysdal Hansen genvælges
Turneringleder:
Jimmy Lavrsen genvælges
Bestyrelse medlem:
Frank Andersen genvælges
1. suppleant
bestyrelsen
Tommy Larsen

1. Revisor
Revisor suppleant

Claus Larsen
Jeppe Poulsen

7. Eventuelt
Jeppe: Er det muligt at få undersøgt, hvilke af køskabene der er i brug? Og evt. få åbnet
dem, som er låst og ikke længere i brug.
Erling: Da vi fik stjålet vores pengeskab, der røg også vores liste med hvem der har hvilke
skabe/rum.
Jimmy: Der vil blive lavet opslag mv. så vi kan få undersøgt, hvem der har hvilke
skabe/rum
Jan: Vi skal huske på at også de andre lejres kunder er med til at betale for vores ansatte i
baren, ved at handle med os, så derfor udvis forståelse for at de bestiller/henter mad mv
derude. Den omsætning som banko og poker gæsterne giver, kan vi heller ikke undvære.
Og de ansatte gør alt for at nå os alle.
Svend: Når skabene evt. åbnes, vil I så ikke godt, passe godt på indholdet.
Jeppe Må jeg være revisor suppleant, når jeg er med i poker bestyrelsen?
Erling: Det må vi lige undersøge
Formanden takker for valgt, og der råbes et trefoldigt hurra for sporten.

Hvorefter at Formanden bad om udråb 3 gange leve for Fredericia Billardklub

Underskrift fra bestyrelsen:

Erling Lysdal Hansen

Jan Clausen

Kim Nielsen

Frank Andersen

Jimmy Lavrsen

Bilag 1.
FORMANDENS BERETNING
2012
Jeg vil i år helt undlade at komme ind på det sportslige. Det får Jimmy lov til at tage ansvaret for.
Herefter bliver det de store linjer, som jeg beskæftiger mig med.
Jeg konstaterer med stor tilfredshed, at bestyrelsens fokus først på økonomi og derefter på billarden viser sig
at føre i den rigtige retning.
Vi er ikke i mål endnu, men nu ved vi, at redskaberne virker. Især fordi vores kasserer og vores ansatte
arbejder hårdt for, at det skal lykkes.
I denne sæson har vi fået firmasporten i vores lokaler. Jeg har aldrig været i tvivl om, at det ville være det
eneste rigtige, og derfor glæder det mig, at det lykkedes Jimmy Lavrsen at få aftalen i stand.
Aktivitetsniveauet i billardlokalerne er takket være firmasporten højere en sidste sæson, men der er plads til
mere. Jeg mangler i meget høj grad en klubturnering i en eller anden form. Jeg opfordrer til, at
turneringslederen og spillerne finder sammen og beslutter en turneringsform, som flertallet vil deltage i og
spille færdig. Jeg er klar over, at fuldtidsarbejde, skifteholdsarbejde og familiehensyn er en udfordring, men
det er ikke tilfredsstillende, at vi ikke i en eller anden form har lokale turneringer. Sæsonen varer 8 måneder
- tid er der nok af.
Vi er nu stort set færdige med anden hele sæson under et samlet DDBU.
Der er stadigvæk mange skønhedsfejl, men vi kommer selv til at engagere os, hvis vi vil have DDBU helt op
på niveau. En simpel ting er at acceptere, at et korrekt udfyldt resultatskema er en nødvendighed, men vi må
også stille os til rådighed som frivillige i DDBU, hvis vi vil bevare respekten om billarden. Her tænker jeg at
melde sig til de individuelle turneringer, men måske mere vigtigt på opgaver som stævneleder og
instruktører. Der er meget fin uddannelse at hente, så jeg kan kun opfordre jer til at prøve, hvis I på nogen
måde har interessen og kræfterne.
Et perfekt tiltag fra DDBU har været touren i trebandecarambole. Vi lagde helt naturligt billet ind på en
runde. Det gør vi nok ikke mere. Magen til børnehaveopførelse fra voksne billardspillere skal man dog lede
længe efter.
På det niveau var det ikke værd at bruge tid på.
Vores medlemssituation er på katastrofekurs- hverken mere eller mindre.
Vi er i færd med at uddø. Det er ligesom med klimakatastrofen. Vi kan godt fornemme det, men tror ikke
rigtigt på det. Der kommer ikke unge spillere til. Det tager jeg som formand yderst alvorligt. Vores sunde
økonomi er et mål i sig selv, men med tomme lokaler kan det være lige meget.
Det behøver ikke at være sådan. Der står flere unge spillere parat, hvis vi i stand til at sparke en organisation
i gang til at tage os af dem. Jeg grubler i øjeblikket som en gal på, hvordan vi kommer i gang. Uden at kunne
komme med ideer endnu. Med al respekt kan vi ikke lægge det på Frank Andersens skuldre alene. Der skal
flere til. Indtil videre har jeg fortalt forældrene, at vi arbejder på sagen. Det kan jeg nok ikke sige ret mange
gange.
Nu skal vi ikke tro, at vi er helt umulige. På landsplan er den samme tendens uhyggelig ens. Men første step
er os selv. Vi kan ikke lægge ansvaret andre steder hen.

Til sidst skal jeg sige tak til vores sponsorer, bankoforeningerne og poker for et godt samarbejde i sæsonen.
Jeg vil sige tak til vores ansatte, der i meget høj grad er vores ryggrad.
I år vil jeg ikke fremhæve nogen i bestyrelsen, selv om godt kunne være på sin plads, men bare sige mange
tak for samarbejde og indsats. Og endeligt tak for et godt år og en god indsats fra vores billardspillere.

Bilag 2
3 Bande
1 Division

Vinder puljen stort over Ålborg. Skal spille op og nedryknings spil i den
kommende weekend i KBK

Handicap 1

Kunne ikke forsvare deres placering fra sidste år, ender som nummer 4 af 5
hold

Kegler
3 Division 1(FYN)

Vinder af puljen, og den 15. april blev de regionsmestre, der er landsfinale om
14 dage ca i Århus

3 Division 2 – Pulje 3

Slut 7 ud af 7, der er sendt en ansøgning til DDBU om at få lov til at blive oppe.
Da vi f.eks. har René, som ikke kan på hverdage.

Serie 1 – Pulje 10

Slut 6 ud af 6, hård pulje. Men der kommer en serie 2 til næste sæson

Handicap Pulje 19

Slut 7 uf af 7, rigtig dårligt forår, men vi hyggede os.

Individuelt:
3 Bande:

Tour, Torben fik en flot 2. plads hjemme, i en kamp mod Brian… troede på
Torben lige til det sidste, men desværre.
Klasse M, deltager Per og Torben i landsfinalen, den 5 maj i Fredericia.
Klasse A, Thomas Jensen sluttede i runde x

Kegler

Klasse A, Per Hermansen, sluttede i runde:
Klasse C: Niels Johnsen, Niels J. Andersen, Tommy Larsen

Man kan fra næste uge, se et opslag I klubben vedr. ønsker om individuelt, hold mv til næste sæson.
Endvidere ville der hænge en liste, hvorpå man kan skrive telefonnumre, samt evt. mail adresse, da det har vist sig at
være et lille problem. Og så har klubben også en opdateret telefonliste.

