
 
Referat fra ordinær generalforsamling i Aarhus Pensionist Billard Club 

torsdag den 16. februar 2023 kl. 11.00 
 
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 jvnf. Vedtægternes § 5 
5: Behandling af indkomne forslag 
 Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §1 klubbens navn til: 
 Aarhus Senior Billard Klub (AASBK) 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen I hænde senest den 2. 
februar. 
 6: valg af bestyrelse 
 A: formand: Ove Jensen går af. Bestyrelsen foreslår Peter Semrau for 1 år. 
 B: Kasserer Aage Damgaard modtager genvalg. 
 C. Valg af bestyrelsesmedlem: Preben Fejr modtager genvalg 
 D: Valg af bestyrelsesmedlem hvis Peter Semrau vælges som formand. 
      Bestyrelsen: foreslår Klaus Birkegaard 
 E: Valg af 2 suppleanter:  
    Bent Odgaard modtager genvalg 
    Bestyrelsen foreslår: Robert Andersen 
7: Valg af revisor: Lehn modtager genvalg 
     Valg af revisorsuppleant: Richard Møller Nielsen 
8: Eventuelt 
 
Formanden Ove Jensen bød velkommen. Der var 21 medlemmer til stede. 
 
1) Torben Spalk blev valgt til dirigent og Poul Erik Møllenberg som referent. 
Dirigenten konstaterede, at vi var beslutningsdygtige for vedtægtsændringer. 
 
2)  
 A)   Ove Jensen begyndte sin beretning med at bede os rejse os for at mindes de afdøde 
medlemmer, og udtalte: Æret være deres minde. 
Medlemspleje. Der er udsendt meget information, på mails, via hjemmesiden og på opslagstavlen. 
Opfordrede til at medlemmerne holder sig orienteret.  
Vi har 2 oldboyshold i DDBU-turneringen. For at øge interessen tilbød klubben at betale alle 
tilmeldelsesgebyrerne. 
Der har været afholdt flere arrangementer; takkede herunder Henrik for den afholdte tarteletdag. 
Desuden smørrebrødsdag (2 for 1), samt julestafet og nytårsbegærlig med efterfølgende frokoster. 
Passerne blev takket og modtog hver en flaske vin. Der har været afholdt passerfrokost. Vi vil 
gerne have flere til at hjælpe, så medlemmerne opfordres til at melde sig som passer eller reserve.  



Laszlo Nemeth er blevet udnævnt til æresmedlem. Han har gennem 16 år udført og udfører stadig 
meget arbejde for klubben, herunder kontingentbetaling, køskabe, indmeldelser, udregning af snit 
til resultatskemaerne for de interne turneringer, passe blomsterne. Laszlo blev hyldet med 
stående ovationer. 
Medlemssituationen. Vi er for tiden 57 medlemmer. Mit mål var 70, så vi må arbejde hårdt på 
skaffe flere. Alle opfordres til at agitere blandt alle de kender. Ib Frikke donerede generøst to 
annoncer med åbent hus, medens vi selv har betalt for fire. Også hjemmesiden medvirker til at 
skaffe nye medlemmer. Initiativerne har resulteret i ca. 10 nye medlemmer. 
Fluen er udfordret af de stigende energipriser og faldende medlemstal. Vi har derfor ydet 15.000 
kr som engangsbeløb. I forbindelse med det fortsatte lejemål er opsigelsesvarslet på 6 måneder, 
og der søges stadig ny lokalitet.  
Formandskabet: Forklarede omstændighederne ved formandsskiftet, der endte med, at jeg 
indvilgede i at være formand 1 år efter det stod klart, at den tidligere formand Jens Opstrup ikke 
kunne blive ved pga. sin sygdom. 
Udtalte en tak til bestyrelsen og til alle for at være en god klub at være formand for. 
Efter korte indlæg blev beretningen godkendt. 
B)   
Peter Semrau berettede: 
I 2022 fik vi spillet 2 venskabskampe. 
Den 10. maj havde vi August Christophersens tropper fra Horsens på besøg. Vi vandt kampen 10-6. 
Den 2. november var vi i Randers, hvor Villy Andersen og vennerne tog imod. Her vandt vi 12-4. 
I år tager vi til Horsens i april.  
I maj kommer Randers på besøg.  
Der er altid hyggeligt at spille disse venskabskampe, hvor venskabet dog stilles i bero, mens vi er 
ved bordet. 
Jeg mødte Esper Boel fra Ikast til EM i 5-kegle i Randers. Vi snakkede om at genoptage vores 
venskabskampe. Esper har siden meddelt, at de ikke kan stille med 8 mand. 
Vi spillede også: 
Påskestafetten – 21. april – 16 deltagere 
Julestafetten – 1. december – 20 deltagere 
Nytårsbegærlig 2022 afviklede vi i år den 10. februar – 24 deltagere. 
Vi fik omsider afviklet klubmesterskaberne – det var besværligt pga. Coronaens efterdønningerne. 
Resultaterne kan i finde på hjemmesiden under interne turneringer / resultater. 
Klubmesterskaberne 2023 er startet og vil forhåbentlig afvikles normalt. 
Jeg vil dog igen opfordre alle jer der har meldt sig til turneringen til at afvikle jeres kampe så hurtig 
som det er muligt. Kig på opslagstavlen, ring til hinanden og lav aftaler med jeres modstander. 
I handicapturneringer er der 3 indledende puljer. Herfra går de to bedste videre til finalepuljen.  
Jeg vil sige tak til spilleudvalget for et godt samarbejde. Jeg tænker det fortsætter i år! 
Efter korte indlæg blev beretningen godkendt. 
 
3) Regnskabet blev uddelt, og da kassereren Aage Damgaard er sygemeldt, gennemgik Ove 
regnskabet. Årets underskud er på 29.569 kr, hvoraf de 15.000 skyldes det ekstraordinære tilskud 
til Fluen. Vi har dog en god økonomi. 
Regnskabet blev godkendt. 
 



4) Kontingentet forbliver uændret kr 100,- pr måned. 
 
5) Bestyrelsen begrundede forslaget om navneændringen især med, vi ikke længere er en ren 
pensionistklub, da vi udover pensionister optager medlemmer, der er fyldt 55 år. 
Forslaget blev debatteret. Som modargumenter blev især fremført, at navneændringen skal 
foretages mange steder og derfor bliver dyr, og at det næppe skaffer nye medlemmer. 
Der blev foretaget skriftlig afstemning, der viste: 11 for, 9 imod, 1 blank. Da vedtægtsændring 
kræver 2/3 flertal, altså 14 for, blev forslaget ikke vedtaget. 
 
6)  
A) Peter Semrau valgt som formand for 1 år. 
B) Kassereren Aage Damgaard genvalgt. 
C) Preben Fejr valgt på forrige generalforsamling for 2 år. Fortsætter altså. 
D) Klaus Birkegaard valgt til bestyrelsen. 
E) Som suppleanter blev Bent Odgaard genvalgt og Robert Andersen nyvalgt. 
 
7) Som revisor genvalg af Lehn Dahlstrøm og som revisorsuppleant Richard Møller Nielsen.  
 
8) Der blev uddelt en flaske vin til to medlemmer, der fyldte rundt. 
Preben Fejr forespurgte om interesse for samspisningen gang om måneden. Hertil blev der ytret 
betænkelighed; måske nøjes med kvartalsvis. 
Villy Olesen mente, at til generalforsamlingen burde maden være gratis. 
Peter Semrau afsluttede generalforsamlingen og vil arbejde for et godt 40 års jubilæum. Takkede 
den afgående formand og dirigenten, som begge fik vin. 
 
Slut kl. 12.30. Herefter spisning: Mørbradgryde tilberedt af Claus B. Mortensen. 
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