Fredericia Billardklub

Møde referat – General forsamling
Referat nummer: 2013-03
Mødedato: 7. maj 2013
Fredericia den 7.maj 2013

0. Fremmødte
a. Bestyrelsen minus Kim Jensen
b. Svend Jensen, Dan Nielsen, Hans Jørgen Rand, Cliff Christiansen, Claus Larsen,
Tommy Larsen, Niels Johnsen, Niels J. Andersen, Per Hermansen
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Claus Larsen, der vælges af bifald fra bestyrelsen.
Claus Larsen godkender generalforsamlingen, ved at kunne konstatere indkaldelsen til
generalforsamlingen var varslet korrekt jf. vedtægterne
Der er i alt 13 stemmeberettiget
2. Formandens beretning
a. Formandens beretning var kort forklaring på året, ikke i detaljer (er desværre ikke
b. Spørgsmål til beretningen:
Svend: Hvor længe er Jan så ansat?
Erling: Vi har Jan i 3 måneder.
Svend: Hvad så senere?
Erling: Jan prøver først i de 3 måneder, og melder til bestyrelsen om det er noget,
ellers må vi ud og finde en ny, vi har jo så 3 måneder, mens Jan er ansat til at finde
en ny.
Svend: Er det ikke nyt, at vi har en ansat på løntilskud?
Erling: Jo det er første gang vi har det.
Jan: Løntilskud er muligt for 26 ugers ledighed eller hvis personen er over 50, det er
jo ikke med bind for øjnene at jeg gør det. Men hvis jeg både skulle søge job, finde
en ny hertil og være kasserer kunne det ikke hænge sammen. Og var så nok ikke på
valg til kasserer senere i aften.
Erling: Og i august henvender vi os til jobcenteret, hvor vi spørger om forlængelse til
6 måneder samlet.
Jan: Og tilskuddet er kærkommen i klubben
Svend: Hvad med flere medlemmer i klubben, mere liv og deraf mere omsætning
Claus: Det vedr. punktet evt.
Cliff: 1 års løntilskud er jo muligt, har selv haft en med 1 års løntilskud
Jan: Jo ved vi godt, men det er nødvendigvis ikke godt, for der optjenes jo ikke ret til
dagpenge under ansættelse på løntilskud, derfor kunne det ene med en dårlig
løsning for den ansatte.
Svend: Du kom ikke ind på året, hvad der er sket i klubben mv.

Erling: Jamen, i de store linjer, så har der været sager med manglende CVR
nummer efter aflevering af vores automater, møder med FA kommune, fokus på
økonomien.
Per: Antal af møde, indholdet i referater halter, har dog ikke været inde og se
fornylig.
Generelt: Snak om antallet af møder, nogle mener ikke det er i orden at bestyrelsen
ikke har haft mere end 2-3 møder på et år.
Jan: Der skal strammes op på referater, men vi holder ikke møder for at holde
møder, disse møder skal have et indhold.
Per: Hvad med krisen i banko, kommer det ikke klubben og dens medlemmer ved?
Vi har trods alt en med i paraply organisationen.
Erling: Bruger ikke tid på lejere, hvor vi alligevel ikke har nogen indflydelse på
sagerne.
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.
Blandt andet kan man se at der mangler 25tkr i donation fra Ingrid, der mangler i
november. Og det ses også på årets resultat. Hvor forskellen passer med den
manglende donation.
Note 14: Vores egenkapital er gået fra -81tkr til -31tkr. Hvis tingene forsætter på
denne måde, vil vi snart komme til at se positiv egen kapital og få lidt penge at bruge
af igen.
Note vedr. Varesalg/køb, der er en fejl vedr. tobak, vi tjener ikke så meget på tobak.
Men vi har ikke været opmærksomme nok på at få adskilt tobaksvarene, derfor
denne ”store” fortjenste, men det er der ændret på.
Note 6: Regnskabs assistance er steget lidt, men vi har nu haft Trine i lære, således
at vi slipper billigere i dette regnskabsår, da Trine nu ved hvordan der skal føres og
afleveres til revisor. Trine gør dette arbejde af egen interesse for klubben
Note 13: Likvid beholdning, vi har nu ikke længere penge i vekselkassen efter aftale
med automat udlejeren
Vi skylder nu Ib ca. 18 tkr for et lån fra hans tid, og den gældspost er væk i dette
regnskabsår.
Sjønne: Kasse difference på -8 tkr? Er da en del.
Jan:Man har først minus i kassen, men man har slået overskud i kassen ind, for at få
kassen til at stemme. Dette bliver der allerede nu rettet op på. Således at både plus
og minus i kassen føres
Svend: Øvrig omkostning, møder kampe mv er faldet, selvom vi har samme antal
kampe?
Jan: Mad efter kampe, er ikke med her, da vi ikke nøjagtigt nok har kunne
værdisætte maden efter vores holdkampe. Og så antallet af møder også spillet ind,
vedr. mad til møder.
Svend: Rejseudgifter er steget
Jan, med både et 2. division og elite divisions hold, så ville denne post stige.
Per: Ja og Martin var til en del finaler sidste sæson.
Jan: Også derfor der ikke er tilskud til turneringer, hvor man går direkte i finalen.

Per: Flot resultat med sponsorer
Jan: Det er helt klart Sjønnes fortjeneste at vi har nået det beløb
c. 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
c. Beretningen godkendes uden yderligere bemærkninger.
5. Indkomne forslag
a. Ingen indkommende forslag
6. Valg i henhold til vedtægterne § 7
Kasserer:
Jan Clausen genvælges
Bestyrelse medlem:
Hans Jørgen Rand, vælges
1. suppleant
bestyrelsen
Tommy Larsen
1. Revisor
Claus Larsen
Revisor suppleant
Jeppe Poulsen
7. Eventuelt
Der var ikke noget under punktet eventuelt
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.

