
 
Referat fra ordinær generalforsamling i Aarhus Pensionist Billard Club 

torsdag den 24. februar 2022 kl. 12.00 
 
1) Valg af dirigent og referent 
2) Bestyrelsens beretning 
   A. Formanden. / Bestyrelsens beretning 
   B. Turneringsleder intern / ekstern 
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4) Fastsættelse af kontingent og ydelser jfr. Vedtægternes § 5 
5) Behandling af indkomne forslag 
   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen  
   i hænde inden 10. februar. 
6) Valg af bestyrelse 
   A. Valg af formand – Jens Opstrup genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår 
       Ove H. Jensen. 
   B. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Preben Fejr modtager genvalg. 
   C. Valg af 2 suppleanter: bestyrelsen foreslår Klaus Birkegaard og Bent   
       Odgaard 
7) Valg af revisor og revisorsuppleant 
        Bestyrelsen foreslår Lehn Dahlstrøm og Ove H. Jensen. Begge har givet 
        tilsagn. 
8) Eventuelt 
 
Aage Damgaard bød velkommen. Der var 20 medlemmer til stede. 
 
1) Ove H. Jensen blev valgt til dirigent og Poul Erik Møllenberg som referent. 
 
2) Jens Opstrup, der har været sygemeldt gennem en længere periode, 
erklærede: Jeg har det nu nogenlunde, men træder tilbage som formand på 
grund af min sygdom. Jeg vil indtil videre følge med fra hjemmefronten. 
 
A) Peter Semrau berettede på bestyrelsens vegne. 
 
Året 2021 har ligesom 2020 været præget af Corona. Det har betydet 
indskrænkninger og begrænsninger af vores aktiviteter. 
Lige nu ser det ud til, at der bedre tider på vej.  
Sådan var situationen indtil den 8. februar i år. 
Siden er vi ramt af en sandt Corona tsunami. 
Den milde Corona variant Omikron har ramt 10 af vores medlemmer.  
En del af dem er raske igen og er til stede i dag. Der er rigtig dejligt at se. 
Det er på godt jysk ’rigtig træls’, at vi nu er blandt landets mange tusinde 
smittede og skal leve med de besværligheder, det medfører.  
 
Passere: Sygdom i familien samt omtalte Corona situation blandt passere har 
desværre gjort pasningen meget besværlig for de passere, der er tilbage. 
Vi må ganske nøgternt konstatere, at vi er for få passere til at få det til at 
fungere optimalt. Især nu, hvor Corona har vist sig. 



Vi har ganske enkelt behov for flere passere – faste eller reserver. Vi vil derfor 
her kraftigt opfordre jer at hjælpe til. I kan i givet fald henvende jer til 
bestyrelsen. 
Hvis ikke vi får flere passere snarest, bliver konsekvensen temmelig sikkert en 
indskrænkning af vores åbningstider for at få det til at hænge sammen. Vi 
håber ikke, at det kommer så vidt. 
 
BK Fluen deltog i DDBU’s skoleprojekt i samarbejde med kommunerne. På 
vores årlige møde med BK Fluen støttede vi projektet. Det betød, at vi afgav 
de fire kegleborde i turneringslokalet til skoleeleverne. Rigtig mange tak for 
jeres opbakning hertil. 
Nogle tidspunkter var dog mere heldige end andre. Det vil vi ændre på.  Vi har 
derfor aftalt med Fluen, at næste gang projektet kører, undgår vi tidspunktet 
kl.10.00 – 11.30. 
 
Vi fik i december en ny smørbrøds leverandør. MORFAR i Frederiks Allé. 
Efter de sædvanlige begyndervanskeligheder, er der kommet mere styr på det. 
Tak til Preben Fejr og Henrik Oschätzchen. 
Vi håber på et godt fremmøde om torsdagen, hvor vi kan mødes i vores cafe. 
 
Vi har fået nye medlemmer i 2021/22: 
Vi kan godt bruge flere. Vi vil derfor frem over arbejde målbevidst på at skaffe 
nye medlemmer til klubben. Nye medlemmer: 
Benny Hansen, Erik Foged, Helene Hasselbalch, Jan Sørensen,  
Knud Mortensen, Karsten Andreasen, Jørgen Rasmussen. 
 
Der var vingave til Torben Johansen, som tak for det store arbejde med 
computeren og arkivskabet. 
 
Beretningen blev debatteret, især omkring passersituationen og nye 
medlemmer. Mht det sidste blev der opfordret til at huske at opdatere den 
årlige medlemsliste i bladet VITAL. 
 
B)   
Interne turneringer: Peter Semrau 
Jeg vil starte med at sige tak til Poul Erik Møllenberg for det store arbejde som 
klubbens turneringsleder igennem mange år! 
Jeg overtager styrepinden for en tid. Det bliver ikke let! Du har heldigvis sagt, 
at du vil hjælpe til fra sidelinjen, hvis der er behov for det. Og det bliver der! 
Desuden er der bagstopperen Laszlo, der styrer resultattavlerne. 
Jeg vil prøve at gøre mit bedste, så vi får se! 
 
Vi er i gang med afviklingen af vores interne klubmesterskaber, som kører på 
andet år pga Corona situationen. 
Vi afvikler 3 carambole discipliner og 5 traditionelle kegle discipliner samt 
Haakon-cup. 
Det ser rigtig godt ud med afviklingen, som vi forventer afsluttet senest 
1.8.2022. 
Der har været enkelte, der har været nødsaget til pga. sygdom at trække sig 
fra klubmesterskaberne. 



Et par stykker orkede ikke at spille færdig. Der kan være mange årsager. En af 
dem er måske turneringens længde, der kører på andet år. 
Vi kan ikke undgå, at der er nogle, som løber sur i det. 
Jeg vil derfor anbefale, at man overvejer hvor mange discipliner man har 
overskud til at deltage i, når den nye sæson 2022/23 går i gang. Tænk over 
det venner! 
 
BK Fluen har i år sponsoreret 2 køer, som vil blive brugt til præmie i Haakon-. 
Cup de næste to gange. Tak for det BK Fluen. 
 
Vi fik afviklet Julestafetten og Nytårsbegærlig. Til Nytårsbegærlig indløb der to 
Corona relaterede afbud. 
 
Venskabskampe: Vi spillede venskabskamp mod Horsens på hjemmebane. Det 
blev til et hyggeligt gensyn med August Christophersens tropper fra Horsens. 
Vi var otte spillere på hvert holdt. 
Vi har aftalt returkamp i Horsens i april. Og endnu engang: tak for hjælpen 
Poul Erik. 
Villy Nielsen fra Randers Pensionist Klub kontaktede mig. Randers vil gerne 
genoptage forbindelsen med os efter en lang pause. Det var en god nyhed. 
Vi aftalte, at nogle stykker af os tager til Randers sidst i marts og aftaler 
nærmere. 
Der kommer opslag op på tavlen mht deltagelse i Horsens og (måske hjemme) 
mod Randers. 
 
Turneringer under DDBU: Aage Damgaard 
Vi har 2 Old Boys hold (4 mand) og 1 2-mands hold. I alt 11 medlemmer har 
licens, som det kræves for at spille i DDBU-regi. 
 
Beretninger blev godkendt. 
 
3) Kassereren Aage Damgaard uddelte og gennemgik regnskabet. Vi er 57 
medlemmer, og alle har betalt kontingent. Årets overskud er på kr 6.782. 
Regnskabet blev godkendt. 
Det blev påpeget, at regnskabet ifølge vedtægterne skal på opslagstavlen 
senest 7 dage før generalforsamlingen. Fejlen blev erkendt, og der rettes ind. 
 
4) Kontingentet forbliver uændret kr. 100,- pr måned. 
 
5) Bestyrelsen fremlagde et forslag til ændring af betingelsen for medlemskab. 
Den nuværende formulering, som er første linje i §3, lyder: ”Som medlem kan 
optages pensionister og efterlønnere” foreslås ændret til: ” Som medlem kan 
optages personer, der modtager offentlig pension eller er 55+”.  
Forslaget blev debatteret, og det blev påtalt, at forslag bør fremlægges forud 
for generalforsamlingen.  
Dirigenten konstaterede, at betingelserne for vedtægtsændringer var 
overholdt, hvorefter forslaget blev vedtaget. 
 
6)  
A) Ove Henning Jensen valgtes som formand. 
B) Preben Fejr blev genvalgt til bestyrelsen 



C) Kurt Dennig Jespersen blev genvalgt til bestyrelsen. 
D) Som suppleanter valgtes Klaus Birkegaard og Bent Odgaard. 
 
7) Som revisor valgtes Lehn Dahlstrøm og som revisorsuppleant Richard Møller 
Nielsen.  
 
8) Fra bestyrelsen beklagede man, at vedtægtsforslaget blev fremsat direkte 
på mødet. Det vil ikke ske fremover. 
 
Ligeledes takkede man Torben Johansen for det store arbejde i bestyrelsen.  
 
Der blev appelleret til at deltage i passerordningen, evt. som reserve. 
 
Hertil var der forslag om en form for erkendtlighed til passerne og opfordring 
til at lave en hvervekampagne. 
 
For forøget medlemstilgang tilbød Ib Frikke at betale for en avisannonce.  
 
Til slut takkede dirigenten for valget til formand; vil især arbejde for flere 
medlemmer og medlemspleje. 
 
Slut kl. 13.00, hvorefter vi gik over til spisning: Egen servering af sild m. 
tilbehør samt 2 stk. smørrebrød fra Morfar, hertil øl og snapse. 
 
                                                                                         (2022.02.27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 


