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Referat fra ordinær generalforsamling i Aarhus Pensionist Billard Club  

torsdag den 15. februar 2018 kl. 11.00 

Formanden Jens Opstrup bød velkommen: 

”Kære alle klubkammerater. Hjertelig velkommen til årets generalforsamling 2018. 

Jeg vil også gerne byde velkommen til Annette Schiøler fra Danske Seniorer--- 

grunden til at Annette er her, vender vi tilbage til under punkt 5: Indkomne forslag. 

Og endelig vil jeg byde velkommen til Michael ---formand for BK Fluen.” 

1)  Valg af dirigent og referent. 

Ove Henning Jensen blev valgt som dirigent. Konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovlig indkaldt, og der var 33 stemmeberettigede til stede.  

Poul Erik Møllenberg blev valgt som referent. 

2)  Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse. 

A. Formanden berettede: 

”I 2017 skete der en meget trist begivenhed, da vi mistede vores formand Haakon, da 

han døde af kræft. Jeg vil derfor bede jer alle rejse jer og være stille et øjeblik til ære 

for Haakon--- æret være Haakons minde. 

Ved Haakons begravelse var vi repræsenteret af Poul kasserer, Poul Erik 

næstformand, Karsten Laursen revisor for BK Fluen og undertegnede. 

En særlig velkomst skal lyde til vores nye medlemmer: Jan Schou Hansen, Jørn 

Søndergaard, Kurt Jespersen, Frederik Mortensen, Palle Børsdal og Peter Poulsen--- 

rigtig hjertelig velkommen. 

Jeg vil lige fortælle, hvorfor jeg står her i dag som konstitueret formand --- ikke for at 

fortælle om mig selv, men for bl.a. at fortælle om Haakons lune, og hvad der er sket i 

bestyrelsesrummet.   

Jeg startede i klubben januar 2016, da jeg var gået på efterløn, og efter et par uger 

kaldte Haakon og dirigenten Ove på mig ude fra opholdsrummet. Jeg gik derud og de 

spurgte, om jeg ikke ville være suppleant til bestyrelsen. Jeg spurgte, om suppleanten 

skulle deltage i bestyrelsesmøderne, og de sagde, at det ikke var kutyme, så jeg 

sagde ok. Herefter sagde Haakon med et stort smil om læben --- Jens du skal lige 

vide, at i en klub som vores, hvor der af naturlige årsager er en høj gennemsnitsalder, 

bliver der tit brug for suppleanterne. 

Jeg var så med til et bestyrelsesmøde, fordi jeg havde været med til at søge nogle 

fonde, og da bestyrelsen skulle fastsætte næste bestyrelsesmøde, ville jeg forlade 

mødet, da suppleanterne jo ikke skulle deltage, men de ville godt have mig med en 

gang til, og så sagde Svend Erik --- som fyldte 80 år 1. januar i år--- tillykke med 

det---, at han godt ville være suppleant, og så kunne jeg komme i bestyrelsen. Det 

syntes alle var en god ide, og sådan blev det. Jeg blev så valgt ind på 

generalforsamlingen i februar 2017. 

I efteråret 2017 dagen inden et bestyrelsesmøde mailede Haakon så til os andre, at 

han lige ville starte mødet med, at meddele at han ikke mere kunne overskue at være 

formand på grund af sygdom. Så han mødte op og fortalte om sin sygdom. Vi valgte 
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Poul Erik som formand, og Haakon tog afsted til hospitalet. Da Haakon var taget 

afsted, sagde Poul, at han troede, at det var mig, der skulle være formand. Poul Erik 

syntes, at det var en god ide, da han hellere som hidtil ville være næstformand og 

turneringsleder. Så derfor blev jeg konstitueret formand indtil valgene senere i dag. 

Torben Johansen trådte samtidig ind i bestyrelsen. 

Desværre døde Haakon kort tid efter. I den forbindelse talte jeg flere gange med hans 

enke Inge, som fortalte, at Haakon var så glad for pensionistklubben, at han syntes, 

at klubben skulle have kr. 10.000 kr. Vi har modtaget gaven; men det vil kasserer 

Poul fortælle om. Vi fik også 2 køer, som er solgt for i alt kr. 800. Vi har i bestyrelsen 

besluttet, at Cup turneringen fremover skal hedde Haakons Cup. 

2017 var et godt år for AAPBC--- både økonomisk og med medlemmer og turneringer. 

Økonomien kommer Poul ind på. De hyggelige turneringer kommer Poul Erik ind på. 

Vi er nu 75 medlemmer, og i den forbindelse kan der være trangt torsdag formiddag, 

så jeg vil opfordre medlemmerne til at overveje at spille over middag eller en anden 

dag, men alle er selvfølgelig stadig velkomne torsdag formiddag.  

Der kunne måske også være smørrebrød tirsdag middag, men det kræver selvfølgelig, 

at en står for bestilling og afhentning. Eller har I andre forslag til at få 

spilletidspunkterne spredt ud?  

I bordtennisklubben havde vi den regel mandag aften, hvor der var tryk på, at man 

kun måtte spille en 5 sæts kamp, og så skulle der nye spillere til. Men vi har nu ikke 

overvejet at indføre tidsbegrænsninger på spillet 

Jeg synes i øvrigt, at alle er flinke til at invitere oversiddere med i spillet. 

Af de 75 medlemmer er der desværre 18, der ikke har betalt kontingent i år --- en 

enkelt har endda ikke betalt siden juni 2017. Jeg skal hermed opfordre dem, der er i 

restance, til at få betalt. 

Jeg skal også opfordre jer til jævnligt at kigge ind på vores hjemmeside, som Torben 

og Poul Erik vedligeholder på bedste vis med indskud fra Peter. 

Fluen har opsat nye hylder ved de 8 borde til Fluens billardballer. Vores baller er 

placeret på en hylde ved siden af vores opslagstavler. Egentlig ganske udmærket, 

men Fluen burde jo nok lige have orienteret os på forhånd.  

I må gerne sende jeres mailadresser til klubben på adressen: aarhuspbc@gmail.com 

Det er helt frivilligt; men det skulle gerne blive nyttigt for både spillerne og klubben. 

Og til turneringsholdene skal jeg sige: Husk at starte opvaskemaskinen, inden I går. 

Jeg vil slutte med at takke en frygtelig masse mennesker. 

Jeg vil gerne takke Aarhus Bankocenter for tilskuddet på kr. 10.000 i 2017--- tak til 

Kim og konen. 

Jeg vil gerne takke fluen og formanden Michael og resten af bestyrelsen for et godt 

samarbejde. Vi har haft et konstruktivt møde, hvor vi blev enige om huslejen, og hvad 
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vi ville og kunne hjælpe Fluen med. Vi har bl.a. lovet dem at låne det store lokale 7/2 

2018 til noget skolebillard på Billardens Dag, samt to af ugerne 27, 28 eller 29 i 

sommerferien. Bestyrelsen har besluttet at sige ok--- for det gode samarbejdes og 

ungdommens skyld. Skomagerlokalet og rygerummet har vi stadigt på nævnte 

tidspunkter. 

Jeg vil gerne takke alle passerne, fordi de får klubben til at fungere til daglig. 

Jeg vil gerne takke mine bestyrelseskollegaer i AAPBC for et rigtig godt samarbejde. 

Poul for pengesagerne, Poul Erik for turneringerne, Peter og Torben for rigtig gode 

indspark og hjælp med diverse ting. 

Poul og konen har valgt, at de på deres gamle dage vil bo ved vandet, og derfor 

holder Poul som kasserer. Tak for dit store arbejde som kasserer---kom og få en lille 

gave. 

I den forbindelse vil jeg også gerne se Laszlo som tak for hans hjælp som kassererens 

højre hånd--- en lille gave. 

Jeg vil også gerne takke Søren Fischer for hans store arbejde for klubben ---en lille 

gave.       [Ref. bem. : vingaver] 

I år har bestyrelsen besluttet at udnævne et æresmedlem. Det er et medlem, som har 

været med i mange år, og har gjort meget godt for klubben samt været en god 

kammerat. Så det er mig en glæde, at udnævne Ib Frikke til æresmedlem af Aarhus 

Pensionist Billard Club--- så Ib vil du være venlig at komme herop og få beviset og en 

flaske. 

Til sidst vil jeg takke jer alle sammen for, at I er med til at gøre klubben til det, den 

er--- et rigtigt hyggeligt sted at komme. 

Jeg plejer at snakke om drifter---der er opretholdelsesdriften---vi spiser og drikker for 

at overleve. Så er der seksualdriften--- den går nogle gange over med alderen, og 

endelig er der den sociale drift--- den er meget vigtig--- det at møde andre 

mennesker. Sidder man alene derhjemme, bliver man tosset i hovedet--- nej ud at 

snakke med andre og have et fællesskab og være sammen om noget som f.eks. 

billard---det er guld værd, og det er I alle sammen med til---nemlig at vi har 

mulighed for at udleve den sociale drift---tak for det alle sammen. 

Mange tak for ordet.” 

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

De interne turneringer blev afholdt som sædvanligt. Der var præmieoverrækkelse 

torsdag den 7. september 2017. 

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

Påskestafet blev afholdt torsdag den 6. april 2017. 

Julestafet blev afholdt torsdag den 14. december 2017 med 27 deltagere. 

Nytårsbegærlig blev afholdt torsdag den 25. januar 2018 med 24 deltagere. 

Påskestafet afholdes torsdag den 5. april 2018. 

Venskabskampene: 
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Onsdag 1. marts 8 mand i Randers. Vi tabte 2 - 14. 

Onsdag 17. maj 8 mand i Ikast. Vi tabte 6-10. 

Onsdag 28. juni 8 mand i Hovedgaard. Vi spillede uafgjort 8 – 8. 

Onsdag 11. oktober 8 mand fra Randers hos os. Vi tabte 3 - 13. 

Fredag 1. december 8 mand fra Hovedgaard hos os. Vi tabte 7 - 9. 

Ikast kunne ikke stille hold til os pga. sygdom. 

Turneringsholdene i DDBU (Old Boys) klarer sig godt. Hold 1 ligger nr. 2 og hold 2 

ligger nr. 3. 

Holdene opfordres til at huske at starte opvaskemaskinen. 

Husk at betale for deltagelse i de interne turneringer og betale for køkasserne. 

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 resultat på kr 35.428. 

I budgettet for 2018 påregnes et resultat på kr 34.900. 

Mht. forsikring er det nu aftalt, at Fluen betaler det fulde beløb. 

Regnskabet blev godkendt.  

4)  Fastsættelse af kontingent og ydelser, jvf. vedtægternes §5. 

Kontingentet er uændret 100 kr pr måned. Ydelserne er telefongodtgørelse til 3 

bestyrelsesmedlemmer på i alt 3.600 kr. 

Bestyrelsen har fastsat deltagerpris på 40 kr ved generalforsamlingsspisning og 20 kr 

ved de interne arrangementer.  

5)  Behandling af indkomne forslag.  

a) Bestyrelsen stillede forslag om, at AAPBC melder sig ud af Danske Seniorer. 

Formanden: Vi fik at vide, at det kun kan ske ved en beslutning på en 

generalforsamling, hvor en repræsentant fra Danske Seniorer var til stede. 

Begrundelsen for ønsket om udmeldelse er, at bestyrelsen og foreningens medlemmer 

ikke benytter sig af medlemskabet, som koster ca 25 kr pr medlem pr år. 

Anette Schiøler: Takkede for invitationen; forklarede, at Danske Seniorer er en 

paraplyorganisation for foreninger og enkeltmedlemmer; nævnte en række fordele 

ved medlemskabet; herunder, at hun boede i området og var derfor let tilgængelig for 

eventuelt bistand. 

Herefter lidt debat. 

Poul Axbom nævnte, at vi tidligere har fået tilskud til aktiviteter. 

Villy Olesen priste ”Det gule hæfte”, som Danske Seniorer udgiver om sociale forhold. 

Poul Sterup opfordrede til at se medlemskabet i et bredere perspektiv. 

Afstemningen om udmeldelse viste 18 for, 8 imod, 7 undlod at stemme. 

Vi melder os ud ved udgangen af 2018. 

b) Ove Jensen stillede forslag om en tilføjelse til vedtægternes §7, 1. afsnit: 

Før en sanktion iværksættes skal der så vidt muligt være afgivet en skriftlig og 
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begrundet advarsel, der redegør for forseelsens karakter og konsekvenserne for 

fortsat uhensigtsmæssig adfærd. 

Ove Jensen begrundede forslaget med et eksempel fra sit virke i DDBU’s regi. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

6)  Valg af bestyrelse. 

A. Den konstituerede formand Jens Opstrup valgt som formand. 

B. Peter Semrau og Torben Johansen genvalgt (P. E. Møllenberg ikke på valg). 

C. Kassereren Poul E. Jensen fratræder pga. bortrejse, og som ny kasserer valgtes 

Aage Damgaard for 1 år. 

D. Som suppleanter valgtes Preben Fejr og Kurt Jespersen. 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Lehn Dahlstrøm valgt til revisor. 

Richard Møller Nielsen valgt som revisorsuppleant. 

8)  Eventuelt.  

Ib Frikke takkede for udnævnelsen til æresmedlem og rettede en tak til både den 

nuværende og tidligere bestyrelser. 

Torben Johansen omtalte bestyrelsens plan om at indsamle e-mail adresser og bad 

om, at man sendte en mail til den uddelte adresse på AAPBC. Opfordrede desuden til 

at bruge vores hjemmeside. 

Michael Sørensen takkede for godt samarbejde med Fluen.  

Forklarede, at der var problemer med at passe på ballerne, så derfor var der sat 

hylder op; turneringsballerne står i skabet på kontoret. Opfordrede alle til at være 

omhyggelige med materiellet; huske at støvsuge bordene og fordele brugen på alle 

bordene, herunder især de to midterste borde i turneringslokalet.  

Der er 5 år tilbage af den nuværende lejekontrakt, og der forhandles med udlejer. En 

forlængelse på 5 år er for dyr, så der arbejdes med forskellige løsningsmodeller, 

herunder med kommunen og evt. selveje. 

Karsten Laursen fortalte, at en tidligere AAPBC bestyrelse fik bevirket, at den til 

enhver tid siddende formand i BK Fluen og AAPBC er (kontingentfrit) medlem af den 

modsatte forening og herved automatisk indbudt til klubbens generalforsamling. 

Jens Opstrup takkede dirigenten, og dirigenten afsluttede med tak for god ro og 

orden.  

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

passende skyllemiddel. 

 

Poul Erik Møllenberg (2018.02.19) 


