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Referat fra ordinær generalforsamling i Aarhus Pensionist Billard Club  

torsdag den 14. februar 2019 kl. 11.00 

Formanden Jens Opstrup bød velkommen herunder også til Michael Sørensen, 

formand for BK Fluen. 

1)  Valg af dirigent og referent. 

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

var lovlig indkaldt, og at der var 37 stemmeberettigede til stede.  

Poul Erik Møllenberg blev valgt som referent. 

2)  Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse. 

A. Formanden Jens Opstrup berettede: 

Kære medlemmer af Pensionistklubben AAPBC. 

Året 2018/2019 har været et godt år for os ---   både økonomisk, med medlemstal og 

med vores turneringer. 

Økonomien kommer Aage ind på, medlemstallet 66 er ok, 70 måske bedre, og 

turneringerne kommer Poul Erik ind på. 

Jeg har delt min beretning op i 3 dele --- først de kolde facts --- så lidt vi skal tænke 

over --- og endelig en masse ros. 

Først de kolde facts: 

Vi er jo en forening med en vis gennemsnitsalder, og derfor falder der af og til nogen 

fra. 

I 2018/19 har vi desværre mistet æresmedlem og tidligere bestyrelsesmedlem Kurt 

Mølgaard og tidligere bestyrelsesmedlem, kasserer og sekretær Poul Axbom samt det 

forholdsvise nye medlem med 5 år i klubben Henrik Bisgaard. 

Æret være deres minde. 

I den forbindelse har vi modtaget nogle billardkøer, som Peter senere vil 

bortauktionere her på generalforsamlingen. 

Så lidt vi skal tænke over: 

Velkommen til Michael, formand for Fluen, og tak for samarbejdet med jer. 

Jeg har et udmærket forhold til Michael og Fluens øvrige medlemmer, men jeg er ikke 

helt sikker på, at det er gengældt. 

Vi har holdt møder med Fluens bestyrelse, og den vil gerne have noget mere hjælp fra 

pensionistafdelingen, da den ikke selv har nok folk til at hjælpe – heller ikke til 

bestyrelsesarbejdet. 

Vi har hjulpet med en del opgaver f.eks. maling af lokaler, rensning af ovn og 

vinduespolering. Desuden med at skrive ansøgninger til fonde og med at afvikle 

turneringer (Ungdoms DM og Firma Sport). Vi tilbød hjælp til Fluens Jubilæum. Tak til 

de AAPBC medlemmer der har hjulpet og vil hjælpe med diverse opgaver for begge 

klubber. 

Herudover mener vi, at Fluen må klare sig selv, da vi ikke mener, at vi kan trække 

mere på vores egne medlemmer, end vi gør for at drive vores egen afdeling. 

Fluen har også luftet tanken om, at vi slår begge afdelinger sammen til en stor klub--- 

det har bestyrelsen i AAPBC helt klart afvist. 

Fluen har den 28/1 2019 afholdt ekstraordinær generalforsamling for at få afklaret 

deres problemer, og evt. lukke klubben., men der blev ikke vedtaget noget på mødet, 

så vi må vente og se, hvad der sker på den ordinære generalforsamling i april i år. 
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Måske en ny bestyrelse. 

Jeg tror ikke på, at Fluen lukker, og skulle det ske, tror jeg Aarhus kommune vil være 

behjælpelig med at finde lokaler til os, så ca. 70 pensionister ikke bliver sat på gaden. 

Jeg håber, Fluen fortsætter. 

I 2023 udløber lejemålet her i Vangsgaards Centret, og skal vi fortsætte her, bliver 

det ikke til den nuværende leje, men til markedslejen, hvilket betyder en væsentlig 

forhøjelse af lejen, men hvor meget, ved jeg ikke pt. Så jeg vil gerne opfordre jer alle 

til at have øjne og ører åbne mht. nye lokaler til Fluen og os. 

Og så til rosen: 

Tillykke til Fluen med 75 års jubilæet sidste år. Der var en hyggelig reception om 

eftermiddagen, hvor vi var fint repræsenteret. 

Om aftenen var der meget fin fest, hvor vi også deltog. 

Vi har også fået nye medlemmer, og dem vil jeg gerne byde rigtig hjertelig 

velkommen i AAPBC. 

Velkommen til John Burgdorff  --- må vi se ham 

Henrik Evald Oschätzchen 

Carsten Ballegaard 

Lars Sigurd Brock 

Christian Indahl Jensen og 

Lars Sørensen 

Jeg skal opfordre jer alle til at bruge vores hjemmeside og til at betale kontingent 

over nettet. 

Jeg vil gerne takke Kim Bisgaard og konen for sponsoratet fra Aarhus Bankocenter. 

Sidste år fik vi 15.000 kr., og det blev automatisk forhøjet til 30.000 kr. i år --- meget 

flot. Vi afholdt en sponsorturnering for Aarhus Bankocenter og gør det igen i år. 

Jeg vil også gerne takke Søren for det store arbejde, han udfører for vores klub   --- 

en vingave. 

Og Laszlo skal også have en tak for sin indsats   ---   en vingave. 

I det forgange år afholdt vi et klubmøde ca. halvvejs i sæsonen, nemlig den 13/9 

2019. Det var en stor succes. Vi fik bl.a. orienteret medlemmerne om status i AAPBC, 

vi fik flere nye passere og nedsat et festudvalg. 

Jeg vil gerne takke alle passerne for deres arbejde med at åbne og lukke klubben til 

daglig. 

Der blev afholdt passerfrokost 27. november.  

Jeg vil også gerne takke det nye festudvalg ---- Preben, Lehn og Richard --- 

De er kommet rigtig fint fra start med Prebens hjemmelavede frikadeller til 

julestafetten og Lehns og Richards lækre lagkage til dessert til nytårsbegærlig, samt 

hjælp til vores arrangementer. 

Også tak til Poul Erik og Torben for arbejdet med hjemmesiden og til Peter og Jørgen 

for assistance hertil. 

Til slut vil jeg gerne takke jer alle sammen for jeres måde at være på. Jeg synes, at 

det er rigtigt hyggeligt og dejligt at komme her i AAPBC   --- såvel til daglig som til 

vore interne turneringer, dagsarrangementer, venskabskampe og turneringskampe. 

Der ryger selvfølgelig nogle finker af fadet, når vi er så mange forskellige mennesker, 

men så længe, det drejer sig om jeres forskellige jargon eller, at fiskefileten var sej, 

tager jeg det helt roligt. 

Til allersidst vil jeg specielt takke mine bestyrelseskollegaer for et meget godt 



3 

 

samarbejde, og for at de ---sammen med jer --- har fået det hele til at køre normalt -

--  her tænker jeg på, at jeg har været syg siden først i november, vel de tre travleste 

måneder i sæsonen. 

Og når man har hørt og set, hvordan det har fungeret, kan man godt ligge på 

hospitalet eller hjemme og tænke --- hvad fanden skal AAPBC egentlig med en 

formand. 

Tak for det og 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 30. august 2018. 

Påskestafet blev afholdt torsdag den 5. april 2018 med 24 deltagere. 

Sponsorturnering for Aarhus Bankocenter: torsdag den 14. juni 2018 (24 deltagere).  

Julestafet blev afholdt torsdag den 6. december 2018 med 29 deltagere. 

Nytårsbegærlig blev afholdt torsdag den 24. januar 2019 med 30 deltagere. 

Venskabskampene  (8 spillere fra hver klub): 

Onsdag 14. marts i Randers. Vi vandt 9 – 7.  

Onsdag 20. juni i Ikast. Uafgjort 8 – 8.  

Onsdag 12. september. Randers hos os. Vi tabte 12 – 4.  

Onsdag 10. oktober. Horsens hos os. Vi tabte 10 - 6.  

Onsdag 31. oktober. Ikast hos os. Vi vandt 10 – 6. 

Det lykkedes ikke at få arrangeret kampe med Hovedgård. De kunne ikke stille hold, 

så vi må nok finde en anden venskabsklub. 

Turneringsholdene i DDBU, Old Boys: 

Hold 1 ligger nr. 4 

Hold 2 ligger nr. 4 

Hold 3 ligger nr. 6 

2-mandsholdet ligger nr. 2 

Peter Semrau bemærkede, at de tre hold vil holde et indbyrdes opgør, når sæsonen er 

slut. 

Beretningerne blev godkendt. 

3)  Forelæggelse af det reviderede regnskabet til godkendelse. 

Kassereren Aage Damgaard konstaterede, at det er gået godt det forløbne år.  

Uddelte regnskabet og gennemgik det punkt for punkt. 

Forklarede til indtægtspunkt 2 (kr 54.158), at 4.158 er medlemstilskud fra kommunen 

og resten (25.000 fra VELUX-fonden og 25.000 fra DGI-fonden) er søgt i samarbejde 

med BK Fluen til carambolebord. 

Mht. udgiftspunkt 12 (kr 62.500): 25.000 heraf er lokale-og driftstilskud til BK Fluen, 

medens resten er tilskud til renovering af carambolebordene, idet nyanskaffelse blev 

opgivet. 

Mht. udgiftspunkt 24 (3563,5): Heraf er 2.000 kontingent til Danske Seniorer, som vi 

herefter er udmeldt af. 

Resultatet af driften viser et resultat på kr 26.093. 

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

Kontingentet er uændret 100 kr pr måned. 

3 medlemmer af bestyrelsen er kontingentfrie som sædvanligt. 

Det blev på forespørgsel oplyst, at kontingentet i BK Fluen er 80 kr pr måned. 

5)  Behandling af indkomne forslag.  

Der var ingen forslag. 

6)  Valg af bestyrelse. 

A. Aage Damgaard blev genvalgt som kasserer. 

B. P. E. Møllenberg blev genvalgt til bestyrelsen. 

C. Som suppleanter genvalgtes Preben Fejr og Kurt Jespersen. 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Lehn Dahlstrøm blev genvalgt som revisor. 

Richard Møller Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

8)  Eventuelt.  

Peter Semrau mindede om bortauktionen af køer efter generalforsamlingen. 

Mikael Sørensen takkede for vores gode samarbejde, herunder også arbejdet med 

sponsoransøgninger. Nævnte, at økonomien i BK Fluen er god, dog kniber det i 

øjeblikket med indtjeningen på spilleautomaterne. Vi har omkring 100 medlemmer. I 

bestyrelsen er der problemer; flere har forladt, så der er kun ét medlem plus 

formanden tilbage, hvilket giver alt for meget arbejde for formanden. Appellerede for 

hjælp. 

Lehn Dahlstrøm tilbød at hjælpe. 

Torben Johansen: Vi har holdt fællesmøder, hvor vi tilbød hjælp med konkrete 

opgaver. Nye opgaver vil vi da prøve at hjælpe med. 

Der blev herefter drøftet muligheder for større samarbejde. 

Richard M. Nielsen: Vi mangler pæn påklædning i forbindelse med DDBU 

turneringskampe; klubber, vi møder, har fin påklædning. 

Kurt Jespersen bakkede op. 

Aage Damgaard: Vi har spurgt vores bank (Vestjysk Bank), om de vil sponsere i 

forbindelse med tøj e. lign. 

Villy Olesen udtrykte en tak til bestyrelsen. 

 

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 øl 

og snaps. 

 

Poul Erik Møllenberg (2019.02.23) 


