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1. Valg af dirigent
Bestyrelsen peger på Tom Larsen, der blev valgt af generalforsamlingen.
Tom kunne konstatere at generalforsamlingen er rettidig indkaldt, og derfor lovlig.
Der er til generalforsamlingen 11 stemmeberettigede.
2. Formandens beretning
a. Selve formandens beretning, kan ses som bilag
b. Spørgsmål til beretningen:
Svend: Mener formanden, at klubben kan blive på Nørrebrogade, også til trods for
antallet af medlemmer? Det er jo alle tiders lokaler vi har.
Erling: Ja, og senere når der er valg af formanden, vil jeg ved valg, arbejde for at vi
forsat bliver herude.
Jan: Selvom vi har et stort antal kvm, skal vi jo ikke forvente at der lokaler, som vi
kan komme ind i, er billigere. Vi kan nemt komme til at sidde med den samme
husleje, men f.eks. kun med 300 kvm, mod de ca. 500 kvm vi har i dag.
Erling: Vil dog ikke ligge navn, til at vi skal stifte en kæmpe gæld, for at blive herude,
men så bliver bestyrelsens opgave, jo også blive en helt anden.
Og der er nok heller ingen hjælp at hente pt. ved kommunen, vedr. lokaler, men det
er heller ikke aktuelt.
Generelt mener alle også på generalforsamlingen at lokalerne er gode
Tom: Spørger til om bestyrelsen ikke ville til at fokusere lidt mere på billard og ikke
kun forretningen.
Erling: Hvis det går, som ønsket er planen at få mere fokus på billard, og der er
forskellige tiltag på vej.
c. Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen
3. Forelæggelse af revideret regnskab
a. Inden selve generalforsamlingen, gennemgik klubbens interne revisorer regnskabet
med Jan, hvor 2 spørgsmål bl.a. blev stillet.
- Vedr. Vedligeholdelse af lokaler. Hvor der i 2008 var et minus på ca. 12tkr og i
2009 er der et plus på ca. 6tkr. Dette drejer sig om forsikringsskaden i det
nuværende pokerrum, hvor forsikringspengene, er tilgået klubben i regnskabsåret
2009
- Vedr. sponsorer der er f.eks. sponsortilskudt fra Coca Cola ikke på posten
sponsorer men med varekøb på 0,00 kr. og så som varesalg.

b. Ellers er det igen vores automatrum, hvor det igen er ned af bakke
c. Spørgsmål
Svend: El udgifterne er ca. 50% i forhold til sidste år
Jan: Vi har fået en bimåler op, hvor vi nu får delt elregningen bedre med Banko
Tom: Resultatet er hentet på bestyrelsens fokus, på at begrænse omkostningerne,
og resultatet er jo ikke helt dårligt, når man ser på omsætnings nedgangen.
Jan: Vi gør meget for at nedsætte omkostningerne på indkøb mv.
d. Kassererens beretning blev godkendt
4. Turneringslederens beretning
a. Se venligst bilag.
Som kommentarer kan fortælles om lidt turbulens omkring Eliteholdet, hvor Per kom
ind og gjorde det meget godt, samt på kegle 3 DIV, hvor Sebastian også kom med
som afløser med et par gode kampe
b. Spørgsmål
Claus: Vil klubben forsat satse på at markere sig i Elite divisionen?
Kim: Gerne, men det er ikke nemt p.t. at hente sponsorer samt mediedækningen,
som det var tidligere. Så det er ikke umiddelbart økonomisk forsvarligt med en mand
som Brian på holdet.
Jan: Men den indsats vedr. sponsorer skal så nu flyttes over til klubsponsorer, så vi
ikke mister kontakten til sponsorer
Erling: Det er dog opsigtsvækkende at se, at ikke et hold fra vest er rykket op i Elite
divisionen i år. Kan ikke lide tanken om at oprygningsregler bl.a. ændres på den
måde de er blevet det i år.
c. Beretningen godkendes uden yderligere bemærkninger.
5. Indkomne forslag
a. Ingen forslag
6. Valg i henhold til vedtægterne § 7
Formand:
Erling Lysdal Hansen genvælges
Turneringsleder:
Jimmy Lavrsen vælges i stedet for Hans Jørgen der ikke
ønskede genvalg
1. bestyrelsesmedlem Frank Andersen er indstillet af bestyrelsen og valgt
1. Suppleant
Mark Nielsen genvalgt
1. Revisor
Claus Larsen genvalgt
Revisor suppleant
Martin Hylander genvalgt
7. Eventuelt
Erling: Opfordre alle til at se opslag på opslagstavlerne, vedr. tilmelding til turneringen
næste år
Niels Johnsen: Jeg mangler forsat at se min messingplade ude på væggen.
Jimmy: Den ser vi nærmere på
Svend: Til Jimmy, hvilke tiltag har du evt til interne turneringer for at der bliver spillet billard i
klubben?
Jimmy: Den almindelige klubturnering og evt en handicap turnering er på vej.
Thomas: Forslag med en fast træningsdag f.eks. som tidligere som den 3 bande havde om
torsdagen.
Erling: Evt optagelse af rangliste turneringen og evt. turneringer ville blive med fast og
”hårde” deadlines.
Tom: Hvad med teknik aftner, vi har jo et antal elite spillere, der kunne lære lidt fra sig.

Svend: Er ked af opbakningen til f.eks. generalforsamlingen. Endvidere behøver
bestyrelsen jo ikke at påtage sig alle opgaver, nogle kunne jo også evt. videregives til andre
i klubben.
Sjønne: Efterlyser mere liv i klubben, udover de dage der er normale kampdage. Vi mangler
mere fællesskab
Bestyrelsen ville kigge nærmere på dette.
Jimmy: Der vil på hjemmesiden, blive lavet sådan, at man ville kunne melde sig på en
mailing liste. Endvidere bedes medlemmer skrive til Jimmy vedr. ideer mv angående
turneringer, så vil der blive set mere på det.
Hvorefter at Formanden bad om udråb 3 gange leve for Fredericia Billardklub

Bilag 1. Formandens beretning.

Fredericia Billard Klub
Generalforsamling
20.april 2010

Formandens beretning

Formandens beretning er jo normalt et tilbageblik over begivenheder og situationer, der er sket i det sidste år. Jeg vil
ikke gå i deltaljer med det, der ER foregået, da det i høj grad bliver fremtiden, der skal være fokus på. Dog besvarer
jeg selvfølgelig på alle spørgsmål om den nu afsluttede sæson.

Denne sæson har endnu engang meget mere handlet om økonomi end om det sportslige. Det har være interessant
og spændende, men ikke alle beslutninger har været lette. Derfor har det været afgørende, at en enig bestyrelse
hele vejen har været enig om retningen:
Vi ønsker at blive på adressen Nørrebrogade 131. I det lys skal man også se de beslutninger, som er taget i det
forgangne år.

Når nu forsamlingen lige om lidt skal vælge formand, har jeg givet udtryk for, at jeg er villig til genvalg. Skulle det gå
sådan, går jeg også ud fra, at der er opbakning til de beslutninger, der er nødvendige.

Som bekendt starter vi den nye sæson i en enhedsorganisation, idet alle lokalunioner er frataget politisk indflydelse.
Alt styres fra Den Danske Billard Union, og jeg er bestemt ikke imponeret. Det er især turneringsledernes område,
det går galt på. I flere sæsoner er op - og nedrykningsreglerne ændret midt i sæsonerne. Der sker underlige
beslutninger omkring allerede kørende turneringer. Sker ikke ændringer her, vil jeg arbejde på, at beslutninger
omkring turneringsstruktur igen bliver besluttet på årsmøderne.

Alt dette ændrer ikke på, at der skal spilles billard næste sæson. Der er opsat opslag angående tilmelding til den nye
sæson og angående spillermøde den 18. maj 2010. Jeg opfordrer alle til at minde hinanden om få sig skrevet på
skemaerne.

Ingen billardklub kan klare sig uden mennesker, der yder en indsats. Jeg vil gerne sige tak til Jonna og Trine og vores
andre ansatte i baren - tak for en stor indsats. Tak til bestyrelsen for et godt sammenarbejde i årets løb. Jeg vil sige
særlig tak til vores afgående turneringsleder Hans Jørgen Rand. PH skal have tak for hans opsynstjans i
automatrummet. Verner Skøtt skal have tak for det utrættelige arbejde med Sebastian samt chaufførtjansen for
3.divisions holdet i kegler i vinterens løb. Endelig skal der lyde en tak til Per Hermansen. Per kan jo være en
”besværlig” størrelse i nogle sammenhænge. Men Per er en ildsjæl, og det aftvinger respekt, at 3. divisionsholdet i
Keglebillard bestod hele sæsonen.

I særlig grad vil jeg takke Jan Clausen for en formidabel indsats i årets løb. Jeg har været meget glad for samarbejdet
- både når det gav pisk og sukker.

Endelig skal der lyde en tak til Ib Østergård og bankoforeningerne for et yderst fornuftigt samarbejde.

Erling Lysdal Hansen
Formand

Bilag 2. Turneringslederens beretning
(Renskrevet – bestyrelsen har orginalerne)
Kegler:
Serie 1
Jyllandsserie

Danmarksserie
3. Division

3 Bande:
Eliteholdet
2 DIV

2 Mandshold

Fredericia blev sidst med 5 mp og 6,01 i holdsnit
Vi havde 2 hold med:
Hold 1 Blev nr 2 18 MP og 12,59 i snit
Hold 2 blev nr 7 5 MP og 9.68 i snit
Blev nr 6 med 15,26 i snit
blev nr. 5 med 9 MP med 23,36 i snit, med masser af hjælp fra f.eks.
Sebastian.... godt gået

Blev nr. 5 med 21 MP og 0,913 i snit.
Her blev holdet hjulpet godt i foråret af Per Hermansen.
Her havde vi ved sæson start 3 hold med
Hold 1 nr. 1 med 19 MP og 0,624 i snit
Hold 2 nr. 2 med 16 MP
Hold 3 var vi desværre nød til at trække.
Thomas og Svend var på holdet
De vinder puljen med 17 MP
Derefter vinder de over Albertslund og ender med at vinde JM i Randers
Godt gået.

Individuelt 3 Bande
Klasse M
Ole Haar
Jesper Hansen
Mark Nielsen
Per Hermansen
Tom Larsen
Torben Kattrup
Klasse A
Michael Hedemark
Tom Larsen
Ole Haar
Jesper Hansen
Mark Nielsen
Klasse B
Knud Boysen
Michael Hedemark
Thomas Jensen

ud i 1. runde
ud i 1. runde
ud i 2. runde
ud i 2. runde
Kom i finalen
Kom i finalen og blev nummer 4
ud i 1. runde
ud i 1. runde
ud i 1. runde
ud i 3. runde
Kom i finalen og fik bronze
ud i 2. runde
ud i 4 runde
Kom i finalen og fik sølv

JM Elite Finale i Fredericia
Der deltog følgende fra Fredericia
Per Hermansen
Jan Clausen
Klaus Keller
Henrik Halling
Kim Nielsen, der vandt JM med 0,838
Finalen runden var noget af en maraton af en dyst – den var et pænt stykke over
midnat, da vi var færdige
DM Finale i Aalborg
Jan Clausen blev nr. 16
Brian Knudsen blev nr. 2 med et total snit på 1,588 med en max serie på 10
Snit i finalen på 1,787 og serie på 8
Vinder af DM blev Tonny Carlsen med 2,148 i snit

