
Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: 18/4-2006
Tilstede: Erik Soelberg(ES), Søren Rydlund(SR), Michael Elvensø(ME), Brian Brinch(BBC)
Fraværende: Jesper Hansen(JH)
Referent: BBC

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 16/5-2006 kl. 18.30

Da det var første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling, blev bestyrelsen
konstitueret med følgende resultat:

Søren Rydlund blev turneringsleder for Pocket (Pool og Snooker), Jesper Hansen blev
turneringsleder for carambole og Brian Brinch blev næstformand. Derudover består bestyrelsen af
formand Erik Soelberg og kasserer Michael Elvinsøe.

Den nye bestyrelse diskuterede bla. emnerne som blev taget op på generalforsamlingen:

Klubbens bil
Klubbens bil og nødvendigheden af denne blev diskuteret. Det blev bestemt at ES, ME og BBC
hver især laver en beregning på om det kan betale sig at beholde bilen eller om vi skal sælge den.
Disse beregninger fremlægges for den øvrige bestyrelse på næste bestyrelsesmøde.

Fly- og togbilletter
Efter megen kritik på generalforsamlingen, vedr. de alt for dyre flybilletter som var udstedt til
carambolespillere fra Sjælland, blev det pointeret at fra dags dato, er alle spillere selvfølgelig
velkommen til at spille for ABK31, men transporten til Aalborg foregår for egen regning. Dvs. at
INGEN kan få betalt denne transport og det gælder både bil, fly- og togbilletter!

Rengøring
Efter mange klager over rengøringen i klubben, pointeres det at der skal gøres bedre rent end der
bliver gjort lige pt. Desuden vil bestyrelsen indkalde til fælles rengøring- og vedligeholdelsesdag i
klubben hvor alle klubbens medlemmer opfordres til at komme og hjælpe. Denne dag afholdes
inden sæsonstart, dog formentlig i Juni måned.

Instruktion
BBC undersøger hvilke muligheder der er for instruktøruddannelse. Interesserede kan henvende sig
til deres respektive turneringsleder hvis de kunne have interesse i at deltage i en sådan uddannelse.

Ungdom
Til alles info, er SR klubbens ungdomsansvarlige. ES søger for at DDBU's breddekonsulent
kommer til ABK31 og fortæller om sit arbejde og vores muligheder for ungdomsarbejde. Mødet
med breddekonsulenten afholdes sammen med bestyrelsen og vil blive afholdt i midten af Juni,

Årsmøder
Der afholdes som sædvanlig årsmøder i hhv. JBU og DDBU. JBU afholder årsmødet i Aars d. 29/4-
2006 kl. 13.00 og ABK31 skal have 2 personer af sted. DDBU afholder deres årsmøde i Vejle d.
18/6-2006. Her skal vi gerne have 5 sendt afsted og bestyrelsen tager de første pladser og er der
yderligere interesserede, bedes de kontakte en fra bestyrelsen.



Kontoret
Det indskærpes at det KUN er bestyrelsesmedlemmer som har adgang til kontoret. Hvis andre skal
bruge adgang til kontoret, kan og må dette kun ske når der er et bestyrelsesmedlem til stede!

Hjemmesiden
Der laves endnu engang og forhåbentlig sidste gang i lang tid, en ny hjemmeside for klubben. Den
nuværende er mildest talt uheldig og dette skal laves om.

Derudover laves der 5 nye e-mail adresser til klubben, så hvert bestyrelsesmedlem har sin egen e-
mail adresse. Disse kommer til at hedde hhv. formand@abk31.dk, næstformand@abk31.dk,
kasserer@abk31.dk, pocket@abk31.dk og carambole@abk31.dk

Når disse er oprettet, kan alle medlemmer og andre interesserede, kontakte
bestyrelsesmedlemmerne via disse e-mail adresser og det er hvert enkelt bestyrelsesmedlems eget
ansvar at tjekke disse for nye e-mails, MINDST én gang om ugen. Dermed får alle medlemmer en
ny mulighed for at kontakte bestyrelsen, hvis man ikke er i klubben på de samme tidspunkter.

Alarmen
Listen over kontaktpersoner hvis alarmen i ABK31 starter, skal opdateres. Der er pt. Personer på
listen som ikke har deres gang i klubben mere.

Omkostningsbesparelser
Næste bestyrelsesmøde får omkostningsbesparelse som hovedtema. Alle bestyrelsesmedlemmer
skal lavet et oplæg til dette inden mødet og hvis medlemmer af klubben har nogle gode ideer, kan
disse fremlægges til et bestyrelsesmedlem.

Spørgsmål til dette referat kan ske til BBC.


