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Referat fra ordinær generalforsamling i Aarhus Pensionist Billard Club  

den 16. februar 2017 kl. 11.00 

Formanden Haakon Fløe Jensen bød velkommen.  

Der var 42 medlemmer til stede samt fra BK Fluen: formanden Michael Sørensen 

1) Valg af dirigent.  

Ove Henning Jensen blev valgt. Konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt. 

2)  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse. 

A. Formanden berettede: 

” Jeg kan med glæde sige tak for et godt år 2016. Året har været meget positivt både med 

hensyn til aktiviteter, medlemstal og økonomi. 

Som vi besluttede på generalforsamlingen i 2016, har bestyrelsen gennemført overdragelsen 

af vores 4 borde til BK Fluen. Fluen har dermed altså ejerskab over alle bordene og dermed 

ansvar for vedligeholdelsen. Vi vil så frem over hvert år lave aftaler med Fluen om lokale-

/bordleje og bidrag til den øvrige drift af lokalerne i Vanggaards Centret. 

På generalforsamlingen i 2016 gav jeg udtryk for bekymring med hensyn til vores økonomi 

og medlemstal. På det det tidspunkt så det ud til, at medlemstilbagegangen var vendt. Det er 

glædeligt i dag at kunne fortælle, at fremgangen er fortsat. Jeg kender ikke medlemstallet 

ved årsskiftet, men for 3 uger siden fortalte Laszlo mig, at vi nu var nået medlem nummer 

71. Samtidig vil I senere komme til at høre om et regnskab, der viser overskud. 

En del af medlemsfremgangen skyldes, at Aarhus Senior Billard i Bispehaven desværre 

måtte lukke i sommeren 2016. Jeg håber, at alle I fra Aarhus Senior Billard og alle de øvrige 

nye medlemmer har følt jer velkomne og godt tilpas her i AAPBC i Vanggaardscentret. 

Bestyrelsen har i 2016 indmeldt AAPBC i Den Danske Billard Union (DDBU) og dermed 

også i Dansk Idræts Forbund (DIF). Dette skete blandt andet, fordi en del af medlemmerne 

fra Aarhus Senior Billard ønskede at fortsætte med at deltage i turneringer under DDBU. 

Medlemskabet i DDBU og DIF er også baggrunden for det fremsatte forslag til nye 

vedtægter, men mere herom, når vi når dette punkt på dagsordenen. 

En medvirkende årsag til den positive udvikling i vores økonomi er, at vi i 2016 fra Aarhus 

Bankocenter modtog et beløb på kr. 15.000. Jeg vil gerne sige tak til Kim Bisgaard for hans 

hjælp med at få dette i stand. Vi søgte i oktober 2016 igen Aarhus Bankocenter om et 

bidrag, men ved årsskiftet havde vi endnu ikke modtaget svar på denne ansøgning. Selvom 

jeg foregriber årsberetningen for 2017 kan jeg, hvis I kan holde på en hemmelighed, røbe, at 

jeg i mandags hentede et bidrag på kr. 10.000 hos Aarhus Bankocenter. 

I takt med at vi i bestyrelsen kunne følge den positive udvikling i vores økonomi, har vi 

forsøgt at styrke den sociale side af vores arrangementer, jeg tænker her på både 
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hyggeturneringer og mad og drikke. Vi vil i bestyrelsen gerne styrke denne udvikling i det 

omfang, den fremtidige økonomi tillader det. 

Jeg ser frem til, at vi i 2017 kan fastholde den positive udvikling for AAPBC, og at vi kan 

fortsætte og udvikle det positive og konstruktive samarbejde vi har haft i 2016 med Fluen 

for at gøre dette sted endnu bedre. Endelig vil jeg takke bestyrelsen for det meget fine 

samarbejde i bestyrelsen, et samarbejde der har været grundlaget for den positive 

udvikling.” 

Takkede afgåede bestyrelsesmedlemmer Børge Sørensen og Svend Erik Pedersen for deres 

arbejde i bestyrelsen samt Søren Fischer for stor hjælp på mange måder. Alle fik vingave. 

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

De interne turneringer blev afholdt som sædvanligt. Der var præmieoverrækkelse torsdag 

den 8. september 2016. 

Julestafet blev afholdt torsdag den 15. december 2016 med 34 deltagere 

Nytårsbegærlig blev afholdt torsdag den 19. januar 2017 med 24 deltagere. 

Venskabskampene: 

Onsdag 2. marts 8 mand i Randers. Vi tabte 3-13. 

Onsdag 13.april 8 mand fra Aalborg hos os. Vi vandt 14-2. 

Fredag 20. maj 8 mand i Ikast. Vi tabte 6-10. 

Onsdag 28. september 8 mand fra Randers hos os. Vi vandt 10-6. 

Onsdag 26. oktober 8 mand til Aalborg. Vi tabte 3-13. 

Onsdag 9. november 8 mand fra Ikast hos os. Vi vandt 10-6. 

Mandag 28. november 8 mand fra Hovedgaard hos os. Vi vandt 12-4. 

Beretningerne blev godkendt. 

3)  Forelæggelse af det reviderede regnskabet til godkendelse. 

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

Resultatet af driften viser et overskud på kr 41.829. 

I budgettet for 2017 påregnes et resultat på kr 37.500. 

Der blev spurgt til den forholdsvis store stigning i budgettet for ”Husleje+bordleje”. 

Haakon forklarede, at vi efter aftale med Fluen regulerer denne post efter klubbernes 

øjeblikkelige formåen. De forrige år har vores anstrengte økonomi bevirket, at vi har 

bidraget med for lidt, det kan vi nu heldigvis rette op på. Vores andel til fællesskabet er 

stadig meget rimelig. 

Regnskabet blev godkendt.  

4)  Kontingentfastsættelse.  

Kontingentet er uændret 100 kr pr måned. 
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5)  Behandling af indkomne forslag.  

Med indkaldelsen til generalforsamlingen fulgte et forslag til nye vedtægter. Haakon 

redegjorde for forslaget, som er begrundet i vores indmeldelse i DDBU og dermed også i 

DIF. Vore vedtægter er nødt til at være i overensstemmelse med deres. 

Dirigenten oplæste hver paragraf for sig, som herefter blev vedtaget. 

Til paragraf 7 (Udelukkelse) forelå et ændringsforslag, som blev vedtaget. 

 

Så alt i alt blev forslaget med ændringsforslaget enstemmigt vedtaget. 

I forbindelse med paragraf 12 (Bestyrelsen) blev der spurgt til, hvem der tegner klubben, 

specielt i forhold til banken. Haakon forklarede, at bestyrelsen har givet kassereren fuldmagt 

i forhold til banken. Bestyrelsen vil på førstkommende møde se nærmere herpå. 

6)  Valg af bestyrelse. 

A. Poul E. Jensen genvalgt som kasserer. 

B. P. E. Møllenberg genvalgt for 2 år. Jens Opstrup valgt for 1 år. 

C. Som suppleanter valgtes Henry Nielsen og Torben Johansen. 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Aage Damgaard valgt til revisor. 

Lehn Dahlstrøm valgt som revisorsuppleant. 

8)  Eventuelt.  

Michael Sørensen fra Fluen takkede for godt samarbejde med Fluen; rettede specielt tak til 

Jens Opstrup for hjælp med fondsansøgninger og til Peter Semrau for hjælp med 

ungdomsarbejde. Omtalte Fluens økonomi som værende god i øjeblikket. 

Torben Johansen påpegede, at hjemmesiden trænger til fornyelse; herunder at 

”hulemanden” på forsiden bør fjernes. Opfordrede desuden til flere hyggeturneringer, gerne 

med passende brugerbetaling. 

Haakon appellerede til alle om at give en hånd med til alle mulige gøremål. 

Dirigenten takkede passerne og Laszlo for deres arbejde og afsluttede med tak for god ro og 

orden.  

Herefter spisning af Søren Fischers fremragende gule ærter med alt tilbehør samt passende 

skyllemiddel. 

 

Referent: Poul Erik Møllenberg (2017.02.20) 


