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Referat fra ordinær generalforsamling i Aarhus Pensionist Billard Club  

den 18. februar 2016 kl. 11.00 

Formanden Haakon Fløe Jensen bød velkommen.  

Der var 30 medlemmer til stede samt fra BK Fluen: Søren Fischer. 

1) Valg af dirigent. Ove Henning Jensen blev valgt. Konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovlig. 

2)  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

A. Formanden berettede: 

”Jeg vil starte med at sige tak for et godt år og tak for valget på generalforsamlingen i 2015. 

Jeg har tænkt på, om det måske var nemmere at blive genvalgt denne gang, hvis jeg også i 

år var fraværende. 

I 2015 har vi desværre måttet tage afsked med en af vores mangeårige venner her i klubben, 

Finn Nyborg, der døde efter kort tids sygdom. Vi har haft mange hyggelige timer sammen, 

og jeg ved, Finn ville have glædet sig til de gule ærter og en snaps. ” 

Bad alle rejse sig og vi mindedes Finn med 1 minuts stilhed.      ”Æret være hans minde. 

 

Som nævnt i årsberetningen for 2014 fik vi mulighed for sammen med Fluen at lave et 

caféområde efter en donation fra Ulrik Lind Poulsen. Caféområdet er nu færdigt, og det 

glæder mig at se, at det bruges mere og mere, bl.a. til spisning om torsdagen, og når vi fejrer 

en rund fødselsdag. 

 

Fluen gennemførte i april 2015 et meget vellykket og rost arrangement for DM i 

keglebillard. Forud for dette blev i årets første måneder gennemført et projekt, som 

resulterede i anskaffelsen af 4 nye kegleborde samt installering af fjernvarme i alle borde. 

Dette skulle give en reduktion i energiregningerne i årene fremover. Stor ros til Fluen for 

dette projekt. 

Dette giver anledning til et par bemærkninger omkring vores økonomi. De seneste års 

regnskaber har alle vist underskud på grund af manglende sponsorindtægter og faldende 

medlemstal. Aapbc og Fluen har sammen deltaget i et udviklingsprojekt under Den Danske 

Billard Union. Dette har været et gratis og uforpligtende tilbud for Aapbc og har givet os 

mulighed for at diskutere, hvad vores forening står for, og hvordan vi sikrer vores fortsatte 

eksistens. 

Vi har foreløbig fået vendt medlemsnedgangen, så vi nu har 47 medlemmer. Vi har flere 

aktiviteter i gang, så vi håber at kunne få endnu flere medlemmer. En god hjælp, men 

desværre ikke nok til at give os en sund økonomi. 

Vi må erkende, at vores indtægtsmuligheder ligger i medlemskontingenter. Skal Aapbc 

overleve på længere sigt, må vi derfor se nøje på vores omkostninger. Under dagsordenens 
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punkt 5 vil bestyrelsen derfor fremsætte et forslag, som jeg vil forklare og begrunde, når vi 

når til dette punkt. 

Vi har et meget positivt og konstruktivt samarbejde med Fluen. Det er båret af viljen til at 

aftale løsninger, der gør det muligt i fællesskab at bevare dette sted som vores base. Jeg kan 

som sidste år konstatere, at vi har fået os nogle fantastiske rammer omkring vores klubliv og 

aktiviteter. Det sidste vil Poul Erik Møllenberg uddybe nærmere som formand for 

spilleudvalget. 

Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for jeres interesse og støtte de 

seneste mange måneder. Klubben og jeres selskab har for mig været et åndehul, som jeg 

ikke har kunnet undvære. ” 

 

Udtrykte en stor tak til Søren Fischer for hans store arbejde og overrakte ham 2 flasker vin. 

B. Spilleudvalgsformanden Poul Erik Møllenberg berettede om en godt afviklet sæson. 

De interne turneringer blev afholdt som sædvanligt.  

Der var præmie-overrækkelse den 3. september.  

Poul Jensen har lavet foto-collagen af vinderne, som ses på opslagstavlen. 

Øvrige interne turneringer: 

Nytårsbegærlig blev afholdt 22. januar (22 deltagere). 

Handicap makker-pot den 15. oktober om 6 flasker vin, der var til overs (16 deltagere). 

Julestafet den 10. december (20 deltagere). 

Venskabskampene: 

Onsdag 4. marts 8 mand i Randers. Uafgjort 8-8. 

Onsdag 25. marts. 8 mand fra Aalborg hos os. Vi vandt 12-4. 

Fredag 24.april 8 mand i Ikast. Vi vandt 10-6. 

Onsdag 15.september 8 mand fra Randers hos os. Randers vandt 9-7 

Tirsdag 27. oktober 8 mand til Aalborg. Aalborg vandt 10-6. 

Onsdag 4.november 8 mand fra Ikast hos os. Vi vandt 9-7. 

Tirsdag 24. november 8 mand fra Aarhus Senior hos os. Aarhus Senior vandt 12-4. 

Beretningerne blev godkendt. 

3)  Regnskabet. Regnskabet blev uddelt, og kassereren gennemgik det punkt for punkt. 

Resultatet af driften viser et underskud på kr 13.853. 

Der blev spurgt til det kommunale tilskud på kr 4.000, som går til udgifter på telefon og 

møder. Ubrugte midler skal returneres til kommunen. 

Desuden drøftedes værdifastsættelsen af vore 4 borde. 

Regnskabet blev godkendt.  

 

4)  Kontingent. Det er uændret 100 kr pr måned. 
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5)  Indkomne forslag.  

Dirigenten oplæste forslaget fra bestyrelsen: 

”Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhandle en 

aftale med Fluen med følgende indhold: 

De 2 kegleborde og 2 caramboleborde tilhørende AaPBC overdrages til Fluen. Samtidig 

overtager Fluen ansvaret for bordenes vedligeholdelse såvel praktisk som økonomisk 

Ved møder med Fluen minimum én gang årligt aftaler bestyrelsen med Fluen den årlige leje 

for AaPBC’s anvendelse af lokaler og borde i Vanggårdscentret. For 2016 er lejen aftalt til 

kr. 25.500. Lejen for AaPBC aftales år for år ud fra den aktuelle økonomiske situation som 

helhed. 

Ved gennemførelsen af dette forslag vil det efter bestyrelsens overbevisning være muligt at 

skabe en økonomi i balance for Aapbc, så vi kan have en levende forening i mange år 

endnu. ” 

 

Formanden redegjorde for forslaget. Fluens økonomi er efter forlydende god, og dens 

bestyrelse stiller sig positivt for forslaget. 

 

Kasserer Poul Jensen henviste til det uddelte budgetfor 2016, der viser et overskud på kr 

12.150, såfremt forslaget vedtages, i modsætning til et underskud på kr 3.850, hvis vi får 

udgifter på kr 16.000 til 4 stk. klædeskift. 

Efter debat og uddybning blev forslaget enstemmigt vedtaget. 

6)  Valg. 

A. Haakon Fløe Jensen blev genvalgt til formand. 

B. Svend Erik Pedersen genvalgt og nyvalg af Peter Semrau (ikke til stede; tilsagn forelå). 

     [Poul E. Jensen og P. E. Møllenberg ikke på valg] 

C. Som suppleanter valgtes Jens Opstrup og Henry Nielsen. 

D. Som revisor genvalgtes Poul Sterup. 

E. Som revisorsuppleant genvalgtes Jørn Evald. 

7)  Eventuelt.  

Villy Olesen takkede bestyrelsen for det gode arbejde. 

P. E. Møllenberg nævnte, at vi kunne bruge flere passere. 

Poul Sterup opfordrede alle til at give en hånd med. 

Kim Bisgaard kan muligvis skaffe et sponsorat. 

Preben Fejr følte sig godt modtaget som ny i klubben. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl. 12.10. 

Herefter spisning af de gule ærter med alt tilbehør samt passende skyllemiddel. 

Referent: Poul Erik Møllenberg 


