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Referat fra ordinær generalforsamling i Aarhus Pensionist Billard Club  

torsdag den 20. februar 2020 kl. 11.00 

Formanden Jens Opstrup bød velkommen, herunder også til de to repræsentanter fra  

BK Fluen: Jeannette (kasserer) og Torben. 

1)  Valg af dirigent og referent. 

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

lovlig indkaldt, og at der var 38 stemmeberettigede til stede.  

Poul Erik Møllenberg blev valgt som referent. 

2)  Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse. 

A. Formanden Jens Opstrup berettede: 

Velkommen kære medlemmer af Pensionistklubben AAPBC. 

Også velkommen til Jeanette, kasserer i Fluen og gemalen Torben. 

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

og med vores turneringer. 

Økonomien kommer Aage ind på, medlemstallet er på 67 --- ok, og turneringsresultaterne 

kommer Poul Erik ind på.  

I 2019 var der desværre et medlem, der afgik ved døden, nemlig Per Eugen Brixius -æret 

være hans minde. 

I 2019 var der også 7 medlemmer, der meldte sig ud, men til gengæld var der 9 nye, der 

meldte sig ind. Jeg vil gerne byde de nye medlemmer rigtig hjertelig velkommen i AAPBC, 

og skal vi lige hilse på dem: 

John Christensen, genindmeldt. 

Michael Sørensen, tidligere formand for BK Fluen. 

Henning van der Aa Kühle. 

Henning Stokholm. 

Peder Madsen. 

Finn Ekenberg. 

Kaj Martin Lee Andersen. 

Peter Møller Nielsen. 

og rosinen i pølseenden Dirk Cornelis Tijssen.  

Derudover vil Margit Brandt og kæresten Steen Andersen komme det halve af året,  

når Margit ikke arbejder, og spille på gæstekort --- forhåbentlig med indmeldelse som 

mål. Margit har været med nede i Sønder Alle --- og også velkommen til jer. 

I forbindelse med nye medlemmer har bestyrelsen valgt at fortolke vedtægterne således, 

at man skal være pensionist eller efterlønner, som jo er over 60 år. 

Ved andre tilfælde kan bestyrelsen godkende indmeldelse for personer som er sidst i 

50`erne. 

Jeg synes, at det er rigtigt hyggeligt at komme her i AAPBC. Vi har det hyggeligt, når vi 

spiller vores interne turneringer, vores venskabskampe og vores turneringskampe. 

Vi har også haft mange hyggelige arrangementer: 

4/4 2019 havde vi påskestafetten med efterfølgende skipperlabskovs serveret af Preben 

og Richard fra festudvalget og Torben fra bestyrelsen. 

13/6 2019 havde vi vores sponsor turnering – Aarhus Banko Center – med servering af 
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sild og Prebens hjemmelavede frikadeller og et par snapse. 

Tak til Kim, konen og Aarhus Banko Center. 

5/9 2019 havde vi præmieoverrækkelse for interne turneringer med sild og Prebens 

hjemmelavede frikadeller med kartoffelsalat, hvor festudvalget stod for arrangementet. 

Tak til Richard, Lehn og Preben. 

Efter præmieoverrækkelserne holdt vi et lille klubmøde --- en halvårsstatus, som vi 

indførte i 2018. 

Fra klubmødet skal I huske: 

Meld jer kun til de interne turneringer, som I har besluttet at færdigspille og meld jer til 

venskabskampene. 

Betal kontingent/køskab over netbank og tilmeld jer klubbens mailsystem. 

Der er en flaske vin til medlemmer, der kommer med et nyt medlem. 

Preben er ved at lave et album med fotos af medlemmerne, så man ved, hvem det er, 

man skal lave aftale med om en kamp. 

Og endelig var der en opfordring til at bruge vores hjemmeside og melde sig som 

hjælpere til at redigere hjemmesiden. 

25/11 2019 havde vi vores årlige passerfrokost med dansk bøf med spejlæg og bløde løg, 

og til sidst Creme Brulé fra Lidl (Richards glimrende ide) --- arrangeret også Richard, Lehn 

og Torben. 

12/12 2019 havde vi julestafet med sild og sylte samt et bjerg af Lehns frikadeller. 

Vi ønskede Poul Weis tillykke med den nyligt overståede 90 års fødselsdag. 

Tak til Lehn, Preben, Peter og Torben for dette arrangement. 

Nytårsbegærlig skal først med i næste årsberetning, Men alligevel tak til Lehn, Torben, 

Richard og de meget hjælpsomme Preben og Kurt.  

Vi har tænkt på at lave en hverve-medlemmer turnering en tirsdag formiddag. 

Man kan invitere konen, kæresten eller en god veninde/ven, ligesom vi vil invitere 

veteranmedlemmer af bordtennisklubben SISU/MBK, hvor de så senere vil invitere til 

bordtennis. Preben og jeg laver så en indkaldelse med turneringsform samt menu forslag 

for f.eks. 20 kr. med snaps – øl egenbetaling. Kommentarer/forslag modtages meget 

gerne. 

Fluen: Tak til Fluen for et godt samarbejde. Det er nu ikke meget, vi har snakket sammen 

om, men det er vel også et godt tegn. Vi har haft et fællesmøde den 1/10 2019, hvor 

begge klubbers bestyrelser deltog. 

Jeg vil godt lige starte med formand Flemmings omskrevne citat i et nyhedsbrev: 

Spørg ikke om, hvad din klub kan gøre for dig, men om, hvad du kan gøre for din klub. 

Kort fortalt var vi enige om AAPBC´s lejebetaling for 2019 og 2020 --- 50.000 kr. pr år --- 

meget fint som aftalt. 

Herudover --- husk støvsugning af borde og polering af baller samt aftørring af borde i 

cafeen efter brug. 

Fremtiden: Fluen søger en forhandling med udlejeren om fortsat forbliven her i 

Vanggårdcentret, men om huslejen stiger kraftigt i 2023, ved jeg ikke noget om. 

Kommunen har givet tilsagn om kaution for lån. Vi vil gerne blive sammen med dem. 

Fluen har afholdt ekstraordinær generalforsamling med et punkt --- nemlig anskaffelse af 

to carambole borde fra VM i Randers til ca. 125.000 kr., hvilket blev vedtaget med stort 

flertal og er effektueret.  
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Og så til takken: 

Jeg vil gerne takke Søren for det store arbejde, som han udfører for Fluen og AAPBC---  

 

2 flasker vin. 

Jeg vil også gerne takke Laszlo for hans indsats som kasserermedhjælper, afhentning af 

mad sammen med Villy og vanding af blomster m.v. – 2 flasker vin. 

End videre vil jeg gerne takke Peter for hans indsats som bestyrelsesmedlem og 

suppleant. Han fratræder lige om lidt ved valgene. Peter vasker også vinduer og renser 

ovnen m.m. – 1 flaske vin. 

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

daglig. Det er virkelig en stor og nødvendig hjælp. 

Jeg vil gerne sige tak til festudvalget. Richard, Lehn og Preben. I har virkeligt piftet 

sammenkomsterne op. 

Jeg vil gerne takke mine dejlige bestyrelseskollegaer: næstformanden Poul Erik, som bl.a. 

styrer turneringerne suverænt. Aage, som virkeligt styrer økonomien, Torben, som har 

meget styr på hjemmesiden og mange meninger/input, og endelig Preben, som laver 

fotoalbum, festudvalg og frikadeller m.m. 

Tak til suppleanterne Peter og Kurt, og revisor Lehn og suppleant Richard. 

Tilbage er der kun mig, som uddelegerer alle opgaver til de andre. Det er en formands 

vigtigste opgave. 

Men jeg er så glad for at være sammen med jer alle sammen, at jeg har valgt at stille op 

som formand endnu en gang lige om lidt. Men inden 2 år skal I måske tænke på en ny 

kandidat som formand. Jeg synes, at jeg skranter lidt.  

Jeg var ved lægen for nylig, og han sagde: Jens, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad du 

fejler, men det skyldes nok alkohol. Så sagde jeg til ham, at det skal du ikke tænke på, 

jeg kommer bare en anden dag, hvor du er ædru.  

Tak for ordet. 

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

De interne turneringer blev afholdt som sædvanligt, og der var præmie-overrækkelse 

torsdag den 5. september 2019. 

Bemærk, at vi fremover i cup’en ikke spiller om en kø, men om vin. 

Øvrige interne turneringer: 

Påskestafet blev afholdt torsdag den 4. april 2019 med 26 deltagere. 

Sponsorturnering for Aarhus Bankocenter: torsdag den 13. juni 2019 (24 deltagere).  

Julestafet blev afholdt torsdag den 12. december 2019 med 31 deltagere. 

Nytårsbegærlig blev afholdt torsdag den 23. januar 2020 med 26 deltagere. 

Tak til vores sponsor Aarhus Bankocenter og Kim Bisgaard samt tak til festudvalget for det 

store kulinariske arbejde. 

Venskabskampene med 8 spillere fra hver klub blev afviklet således: 

Onsdag 13. marts i Randers. Uafgjort 8 – 8.  

Onsdag 26. juni i Ikast. Vi tabte 4 – 12.  

Onsdag 11. september. Randers hos os. Vi tabte 4 - 12.  

Onsdag 9. oktober i Horsens. Vi tabte 6 - 10.  

Onsdag 6. november. Ikast hos os. Vi vandt 10 – 6. 

Fredag 17. januar. Hovedgaard hos os. Vi vandt 11 – 5. 
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Vi har turneringshold i DDBU, Old Boys og status er: 

Hold 1 ligger nr. 3 

Hold 2 ligger nr. 2 

Hold 3 ligger nr. 1 (hold 3 og 2 er i samme pulje) 

2-mandsholdet ligger nr. 3 

Beretningerne blev godkendt enstemmigt. 

3)  Forelæggelse af det reviderede regnskabet til godkendelse. 

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

Omkring halvdelen af medlemmerne betaler over Netbank, tak for det. 

Takkede Laszlo for hjælp med kontantbetalingen. 

Uddelte regnskabet og gennemgik det punkt for punkt. 

Resultatet af driften viser et resultat på kr 25.454. 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.  

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

Kontingentet er uændret 100 kr pr måned. 

5)  Behandling af indkomne forslag.  

Der var ingen forslag. 

6)  Valg af bestyrelse. 

A. Jens Opstrup genvalgt som formand 

B. Torben Johansen blev genvalgt til bestyrelsen. 

C. Preben Fejr valgt til bestyrelsen for 1 år (Preben erstattede Peter Semrau, som 

udtrådte af bestyrelsen efter valget sidste år).  

D. Som suppleanter valgtes Kurt Jespersen og Richard Møller Nielsen. 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Lehn Dahlstrøm blev genvalgt som revisor. 

Ove Henning Jensen blev valgt som revisorsuppleant. 

8)  Eventuelt.  

John Christensen nævnte Frivilligfesten i Tivoli Friheden, som måske er relevant for Fluens 

hjælpere, der assisterer skolebørn og unge. Vidste, at Frydenlundskolen ændres til andet 

formål, og den kunne måske være relevant som spillested. 

Torben Johansen ønskede flere til at hjælpe med at skrive på hjemmesiden. 

Richard M. Jensen spurgte: Hvor længe kan vi blive i Vanggårdcentret?  

Jeannette svarede, at vi har kontrakt til 1. januar 2024, og at Fluen arbejder på at finde et 

nyt sted. 

Richard Møller Nielsen pegede på, at lokalerne i Bispehaven, hvor Aarhus Senior spillede, 

stadig er ledige. 

Til slut takkede Jens Opstrup dirigenten for god ledelse, og dirigenten afsluttede med tak 

for god ro og orden.  

Slut kl.11.42. 

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

snaps.                                                                    Poul Erik Møllenberg (2020.02.25) 
                                                             


