
Klubmøde 2020. 

1. oktober havde vi præmieoverrækkelser for de Interne Turneringer med 

efterfølgende frokost. Klubben bød på sild og hjemmelavede frikadeller med et 

par snapse. Efter silden samledes vi i Skomagerrummet til et kort klubmøde. 

Formand Jens førte ordet. Her er et kort referat: 

”Hej alle.       

De interne turneringer er forløbet fint trods coronaen, men måske er der 

nogle, som tilmelder sig for mange rækker --- inklusiv mig selv --- så tænk 

lige på, om I kan nå det hele.  

Vi vil gerne efterlyse, om der er et par stykker mere, der vil indgå i 

passerordningen, ligesom vi gerne vil have nogen til at hjælpe Torben og Poul 

Erik med opdatering af vores hjemmeside.  

Torben har en seddel med AAPBCs mailadresse, AAPBC`s hjemmesideadresse 

samt lysninger om Netbank. Brug oplysningerne.  

Preben er færdig med sit fotoalbum med billede og navn på medlemmerne. 

Vi har haft en ubehagelig oplevelse med en person, der mailede til Aage og 

bad ham om at overføre 10.000 kr. til en konto i Tyskland. Mailen var signeret 

med mit navn. Heldigvis har vi en fornuftig kasserer, der ikke sendte pengene. 

Sagen er meldt til politiet.  

Frem mod generalforsamlingen i februar skal I også tænke på mulige nye folk 

til bestyrelsen. 

Torben og jeg er ikke på valg og fortsætter et år mere --- Torbens måske 

sidste år. Aage er på valg og tager 2 år mere. Preben er på valg og tager også 

2 år mere. Poul Erik er på valg og genopstiller ikke. Det er et stort tab at miste 

næstformanden og turneringslederen, så vi skal have fundet et nyt 

bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen konstituerer sig så med en ny 

næstformand. Jeg har et forslag om at spørge Jørn Søndergaard, men lige nu 

er han sygemeldt efter en 3 dobbelt bypass operation. Modtager gerne andre 

forslag. 

For at bøde lidt på Poul Eriks afgang vil vi gerne foreslå, at der vælges et eller 

to turneringsudvalg. Det kunne være et for de interne turneringer og 

venskabskampe, og et for turneringer i Dansk Billardunion. Vi vil gerne høre, 

om der er medlemmer, der kunne tænke sig at være med i et eller flere 

turneringsudvalg. Poul Erik vil gerne være med i turneringsudvalget for interne 

turneringer og venskabskampe, men vil gerne have hjælp af et par folk, så han 

ikke står med det hele alene. 



Turneringsudvalget vedr. Dansk Billard Union kunne bestå af Aage Damgaard 

og en eller to mere. 

 Jeg vil gerne have nogle kommentarer. 

Den 7. oktober2020 skal vi have vores årlige fællesmøde med BK Fluen, hvor 

vi først og fremmest skal vi orienteres om muligheden for at flytte i nye lokaler 

på J.P. Larsens Vej i Brabrand. Det ser ud til at være meget fine lokaler med 

parkeringspladser og gode busforbindelser. 

Herudover har vi nogle småting: Vi vil foreslå at man fjerner dørpumperne og 

gøre opmærksom på at vi hedder AAPBC og ikke som Jørgen snik/snak skriver 

AaPBC. Endelig står vores fine vingave til BK Fluen ifb med deres jubilæum 

stadig på kontoret. Hvis de ikke vil have den, tager vi den gerne tilbage. 

Har I noget, vi skal tage op på fællesmødet? 

Tak for nu og velbekomme.”  


