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Referat
Fredericia Billard Klub
17. marts 2008
Fremmødt:
Kasserer Jan Clausen
Formand Erling Lysdal Hansen
Turneringsleder Hans Jørgen Rand
Næstformand Kim Nielsen
Afbud:
Bestyrelsesmedlem Mark Nielsen
Gæst:
Ann Jensen
Erling Lysdal Hansen
Byder velkommen til vores gæst Ann Jensen, der medbringer regnskabet for 2007.
Dagsorden ændres, således at Ann Jensen får ordet først.
Ann Jensen
Ann Jensen kunne fremlægge et regnskab for 2008, der viser et overskud på 31000 kr. Dette resultat
er opnået, selvom vi samtidigt har nedbragt gæld med omkring 100.000 kr. Resultatet må siges at
være fuldt tilfredsstillende.
Ann Jensen bliver inviteret til generalforsamling 2008 for at kunne bakke Jan Clausen op.
De fremtidigede arbejdsgange omkring bogføring m.m. mere bliver fastlagt. Der skal ske nogle
opstramninger omkring arkivering og papirgangene, så arbejdet bliver endnu mere effektivt.
Erling Hansen spørger Ann om opfølgning på budget 2008. Opfølgning er blevet ekstra vigtig, efter
at vores bank har ønsket et budget på baggrund af udvidelsen af vores kassekredit. Ann Jensen
mener, at vi skal følge op på tallene fra 2007, der må være de mest realistiske tal. Aftales, at Ann
leverer tallene, efterhånden som bogføringen er færdig for de enkelt måneder. Jan Clausen gør
opmærksom på, at vores nuværende politik med at lukke kassen for alle udgifter, indtil vi alle har
godkendt dem, er en garanti for en ansvarlig styring.
Ann gør bestyrelsen opmærksom på, at leasingkontrakten på alarmsystemet udløber pr. 1. august
2008. Denne gang må vi ikke bare lade aftalen udløbe uden at reagere.
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Erling Lysdal Hansen
Dato for generalforsamling 2008 skal besluttes.
Generalforsamling 2008 bliver den 13. maj 2008 kl. 19.00.
Der er helt styr på, hvilke personer der er på valg til bestyrelsen. Erling bringer nogle medlemmer
på banen, som har sagt ja til at blive foreslået til bestyrelsen. Det vil i givet fald betyde ændret
opgavefordeling i bestyrelsen, og det er alle indforstået med.
Alle bestyrelsesmedlemmer har fået vedtægterne til gennemlæsning. Der er kun et forslag til
vedtægtsændring. Erling Hansen foreslår følgende ændring:

§8

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i
april/maj måned og er klubbens øverste myndighed
Generalforsamlingen – med dagsorden- indkaldes med
14 dages varsel ved opslag i klubbens lokaler.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i
hænde senest 5 dage før generalforsamlingens
afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer over
18 år, der har været medlem af klubben i de sidste 3
måneder før generalforsamlingen.
Ændring:
Stemmeberettigede og valgbare er æresmedlemmer
og medlemmer, der har betalt et kontingent, der giver
ret til at spille billard i JBU- eller DDBU regi, og som
har været medlemmer af klubben de sidste tre
måneder før generalforsamlingen.
Argumentet for denne ændring er, at det i så fald ville være skåret tydelig ud i pap, hvem der er
stemmeberettiget henholdsvis valgbare til Fredericia Billard Klub.

2

Referat 2008-4.doc

Erling kunne meddele, at bankoforeninger trods vores brev står fast på deres beslutning om, at ”for
meget betalt husleje” for lageret skal modregnes i alarmudgifterne for 2007. Der var utilfredshed
med, at Erling kalder beslutningen dobbeltmoralsk, men det står vi fast på.
Kasserer Jan Clausen mener, at vi snart må have nået bundet i vores forhold til bankoforeninger:
*aftaler om alarm bliver der løbet fra
*vi blev regulært ført bag lyset omkring aftenen med håndboldklubberene, der pludselig kom
slæbende med øl og vand til arrangementet
*arrangementer bliver stadig forsøgt aftalt udenom Jan Clausen, selvom Jan er ENESTE
kontaktperson ved arrangementer
*værre er, at de enkelte bankoforeninger helt tydelig er fløjtende ligeglade med, at bankospillerne i
større og større grad slæber mad og drikke med til bankospillene. Det har medført, at omsætningen
på drikkevarer og mad fra bankospillerne stort set ikke kan mærkes i bistroen
*enkelte bankospillere har talt over sig og har ladet skinne igennem, at kaffemaskinen på kontoret
oftere og oftere leverer kaffe uden om bistroen
*I mange tilfælde beder bankospillererne om at låne krus til kaffe – uden at købe kaffe, at låne
tallerkener og bestik – uden at købe mad. Hvorfor mon??
*og hvorfor skal der være et køleskab fyldt til randen med øl, når det burde købes i baren????
Erling Hansen kunne tilføje, at situationen omkring bankoforeningen for Ønskebørn viser, at vi har
store problemer med at overholde den aftale, der kræver garanti for 6 måneders husleje i tilfælde af
nedlæggelse af en forening. Det ser ud, som om at bankgarantierne for alle foreningers/klubbers
vedkommende kunne trænge til en revision. I hvert tilfælde vil det være en urimelig situation at
sætte hinanden i, hvis dette fører til unødvendige huslejeforhøjelser.
Alt i alt viser alt dette, at vi trænger til en generel oprydning og opfølgning på de aftaler, der blev
indgået, da bankoforeningerne kom på Nørrebrogade 131.
En kopi af denne del af referatet sendes til Martin Frederiksen.
På mødet med bankoforeningerne havde Tony fået tilbuddet fra alternativ strømleverandør.
Besparelse for hele huset i hvert tilfælde 5000 kr. Enighed om, at det siger vi selvfølgelig ja til.
Jan Clausen
Jan havde et budget med for vores tur til europacuppen for eliteholdet. Turen til Athen kan gøres for
25000 kr.
Jan opfordrer Kim Jensen til, at alle aftaler omkring sponsorer bliver skrevet ned, så resten af
bestyrelsen har en mulighed for at tage over, hvis det utænkelige skulle ske.
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Overdrager nogle forældede opslag til Erling til eventuel opdatering.
Oversigt over hjælpepasseraktiviteter er ført ajour og ligger i baren.

Kim Nielsen
Der er lagt en ansøgning ind hos SIF omhandlende vores tur til Athen. SIF støtter kun faktiske
udgifter, så vi kan maksimalt gøre os forhåbninger om at få dækket udgifter til fly og hotel – i alt
16.620 kr..
Fremviste takkebrevet til sponsorerne for sæson 2007-2008. Enighed om, at det var et godt initiativ.
Jeanette Jensen fra Holstebro var blevet kontaktet, og der ville komme materiale derfra angående
søgning hos diverse fonde.
Der skal sendes et brev ud til sponsorerne med forespørgsel om støtte til vores Athen tur. Det er lige
på trapperne.
Hans Jørgen Rand
Vil gerne arbejde for et tilbud på en ny klubskjorte, hvor Fredericia Billard Klub var broderet
eventuelt trykt på lommen. Enighed om, at tilbuddet sagtens kan hentes hjem, da alle udgifter til
skjorterne ville blive dækket af spillerne. Vestcenterets Herretøj ville blive spurgt.
Kan muligvis skaffe en decideret kørselssponsor. Beslutning kan først tages, når der foreligger
udkast til aftale, men ideen lyder udmærket.
Der planlægges et arrangement én fredag pr. måned med diverse aktiviterer f.eks. SparBonde, 5stødsturnering og lignende.
Hans arbejder for en fest for klubbens medlemmer. Endnu kun løse tanker. Vedtaget at arbejde
videre.
Der er endnu ingen løsning på vores smertensbarn: Instruktion for ungdom og seniorer. Emner til
tjansen blev diskuteret, og Hans vil spørge hos nogle enkelte.
Der er årsmøde i Jysk Billard Union lørdag d. 26. april 2008 i Fredericia Billard Klub. Ud over
formanden er alle bestyrelsesmedlemmer optaget af billard eller private arrangementer.
Eventuelt
Erling mener, at der er for lidt organiseret aktivitet for billardspillerne. Selvom vi ikke har gode
erfaringer med tiltag, bør det ikke forhindre os i at prøve. Kunne godt tænke sig for eksempel en
fast turneringen mandage for keglespillerne og torsdage for trebandecarambolespillerne . Det kunne
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eventuelt være en ranglisteturnering eller nogle turneringer med nogle meget begrænsede distancer,
så det var overskueligt at tilmelde sig. Erling vil komme et oplæg til disse aftener.
Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag 15. april 2008
Erling Lysdal Hansen
24. juli 2008

5

