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Referat fra ordinær generalforsamling i Aarhus Pensionist Billard Club  

torsdag den 24. juni 2021 kl. 11.00 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og referent 

2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse 

     A. Formanden. 

     B. Spilleudvalgsformanden. 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

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

5) Behandling af indkomne forslag  

6) Valg af bestyrelse 

     A. Valg af kasserer (Aage Damgaard modtager genvalg) 

     B. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (P. E. Møllenberg afgår. Bestyrelsen          

         foreslår Peter Semrau)  

     C. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Kurt Jespersen på valg, indtrådt  

          som suppleant) 

     D. Valg af 2 suppleanter 

     Formanden Jens Opstrup og Preben Fejr er ikke på valg. 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant  

8) Eventuelt 

Nedlukning p.g.a. coronavirus gjorde det nødvendigt at udskyde 

generalforsamlingen. 

Da formanden Jens Opstrup var sygemeldt, bød Poul Erik Møllenberg 

velkommen. 

Der var 25 stemmeberettigede til stede. 

1)  Ove Henning Jensen blev valgt som dirigent. Konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovlig.  

Poul Erik Møllenberg blev valgt som referent. 

2)  A. Aage Damgaard oplæste Jens Opstrups beretning: 

Kære klubmedlemmer og gode kammerater. Velkommen til årets 

generalforsamling. 

Det har da været det forfærdeligste år, vi nogensinde har oplevet med den 

corona, men jeg vil gerne takke jer allesammen for den solidaritet, I har 

udvist- både på den måde, I har fulgt restriktionerne på, og at ingen af jer har 

brokket jer over fuld kontingentbetaling, så vi er kommet igennem med 

skindet på næsen- men økonomien kommer Aage ind på senere. 

Turneringerne har også næsten ligget stille, men det kommer Poul Erik ind på 

senere. 

Kort fortalt om mig selv ligger jeg afkræftet herhjemme og skal nok opereres i 

tarmen i løbet sf sommeren. 
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Jeg har i samråd med den  siddende bestyrelse besluttet at fortsætte som 

formand frem til februar 2022, og så må vi se. 

Så vil jeg gerne byde 2 nye medlemmer, Henrik Nielsen og William Nielsen 

velkommen i klubben. 

Der har været 2 udmeldelser. 

Jeg vil også takke Søren for han store arbejde for klubben og tillykke med de 

70 år. 

Tak til mine kære bestyrelseskollegaer for jeres opbakning og arbejde, men 

det er de jo vant til, for formanden laver ikke noget. 

Tak til alle passerne for at holde klubben kørende, og tak til Laszlo for hans 

arbejde. 

Tak til Fluen for et rigtig godt samarbejde. 

Jeg vil også gerne sige tak til alle dem, der har tænkt på mig, mailet til mig, 

ringet til mig og besøgt mig. Ingen nævnt ingen glemt. 

I løbet af året trådte Torben Johansen ud af bestyrelsen og blev erstattet af 

Kurt. 

Klubben vil gerne takke Torben for hans store arbejde for klubben. Han har 

organiseret hjemmesiden og indholdet på PC’en, ligesom han har sat kontoret i 

system. 

Tusind tak for det. 

Klubben vil også gerne takke Poul Erik for det store arbejde, han har ydet for 

klubben - både som næstformand og ikke mindst turneringsleder med 

venskabskampe, interne og eksterne turneringer. 

Han har også været en stor passerhjælp, ligesom han er en hyggelig og social 

klubkammerat med lidt hang til en skomager. 

Poul Erik træder ud, men vil fremover hjælpe efterfølgeren med turneringerne, 

ligesom han vil hjælpe med it. Tak for det. 

Til sidst vil jeg ønske jer alle det bedste. 

Mange venlige hilsner       

Jens  

(Vingaver uddelt undervejs) 

B. Spilleudvalgsformanden Poul Erik Møllenberg berettede: 

Corona-situationen gjorde det umuligt at gennemføre vore sædvanlige 

turneringsaktiviteter. 

De interne turneringer blev akkurat lige påbegyndt inden nedlukningen, så de 

fortsætter og afsluttes først sommeren 2022. Der er plads til enkelte 

eftertilmeldinger. 

Vi kunne heller ikke afvikle vore hyggeturneringer så som jule-og 

påskestafetter m.v. 

Vi nåede en enkelt venskabskamp, hvor vi onsdag 11. marts 2020 i Randers 

vandt 10 – 6. 

Holdene i DDBU-turneringen kunne heller ikke spille kampene til ende. 
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Aage, der står for vores DDBU oldboys-hold, forklarede om disse hold og 

henviste til opslaget om tilmelding. 

Beretningerne blev godkendt enstemmigt. 

3)  Kassereren Aage Damgaard uddelte regnskabet og gennemgik posterne 

punkt for punkt. 

Resultatet af driften viser et resultat på kr 2.742. 

Der blev fremført tanker om at investere i værdipapirer for at undgå negative 

bankrenter. Kan indebære risiko, så intet besluttet herom. 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.  

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

Kontingentet er uændret 100 kr pr måned. 

Bestyrelsen vil se på den nugældende ordning, hvor formand, kasserer og 

spilleudvalgsformand er kontingentfri til dækning af telefonudgifter o. lign. 

5)  Der var ingen forslag. 

6)   

A. Kasserer Aage Damgaard genvalgt. 

B. Peter Semrau valgt til bestyrelsen. 

C. Kurt Jespersen valgt til bestyrelsen for 1 år. Kurt indtrådte som suppleant, 

efter Torben Johansen trådte ud.  

D. Som suppleanter valgtes Richard Møller Nielsen (genvalg) og Klaus 

Birkegaard. 

7) Lehn Dahlstrøm blev genvalgt som revisor. 

Ove Henning Jensen blev valgt som revisorsuppleant. 

8)  Preben Fejr mindede om Fluens planer om 2 ugers sommerferiebillard for 

børn og unge fra 28/6. 

Villy Olesen spurgte til planer for lokaler i fremtiden (Nuværende kontrakt 

løber til 1. januar 2024). Poul Erik kunne oplyse, at Fluen stadig leder efter 

egnede lokaler. 

  

Til slut takkede Poul Erik dirigenten for god ledelse, og dirigenten afsluttede 

med tak for god ro og orden.  

Slut kl.11.40. 

Efter en pause gik vi over til spisning: Egen servering af sild efterfulgt af 

indkøbt fiskefilet og smørrebrød, hertil øl og snapse. 

 

                                                                                            (2021.07.04) 
                                                           


