
Referat fra ABK-31's Generalforsamling 4. April 2006

1. Valg af dirigent og prøvelse af mandater

Finn Nielsen blev valgt som dirigent.
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at der var 19
stemmeberettigede fremødt.

2. Valg af mødesekretær

Jesper Hansen

3. Formandens beretning

Formandens beretning er vedlagt (Dog ikke i PDF versionen).

4. Turneringsledernes beretning

Søren Rydlund gennemgik resultaterne for pocketafdelingen (liste vedlagt – dog ikke i
PDF versionen) og ønskede Allan Norvak tillykke med det Jyske Mesterskab i Snooker.

Jesper Hansen gennemgik årets resultater for kegler og carambole (liste vedlagt – dog ikke
i PDF versionen) og takkede klubbens medlemmer for den indsats de ydede til De Danske
Mesterskaber i 3-bande carambole. Han mindede om at sæsonen endnu ikke er færdigspillet,
da Jan Irgens skal spille UM-finale i et-bande kl. A, lørdag d. 8/4-2006 og 3.div i 3-bande
carambole skal spille om JM d. 9/4-2006 og UM d. 22-23/4-2006. Alle medlemmer
opfordres til at komme og støtte spillerne.

5. Fremlæggelse af regnskab og budget

Regnskab og budget vedlagt (Dog ikke i PDF versionen).

Der blev fra flere medlemmer udtrykt kritik af udgiftsposterne for elitedivisionen i 3-bande
carambole. Det er en flere år gammel generalforsamlingsbeslutning at der ikke må benyttes
spillere der medfører en ekstra økonomisk udgift for klubben. Det blev efter afstemning,
bestemt at bestyrelsen skal rette sig efter denne beslutning.

Bestyrelsen henstilles til at undersøge de økonomiske og sportslige konsekvenser hvis
klubbens bil afhændes.

Bestyrelsen henstilles til at undersøge de økonomiske og sportslige konsekvenser hvis
klubbens bil afhændes.

Regnskab godkendt.

Kassereren/revisoren er bekymret over likviditetsbeholdningen i klubben. Der er få penge til
rådighed når terminen forfalder.

Køkkenets drift er ikke tilfredsstillende. Der bliver tilbudt hjælp fra flere af klubbens
medlemmer til at forbedre kantinedriften.

Budget godkendt.



6. Indkomne forslag

1. Ændring af kontingensatser (vedlagt – dog ikke i PDF versionen). Forslaget godkendes.
2. Tilretning af klubbens vedtægter (vedlagt – dog ikke i PDF versionen). Forslaget
godkendes.
3a. Kantinedriften ændres til frivillige vagter.
3b. Klubben ændres til en nøgleklub uden bemanding i køkken og bar (3a og 3b vedlagt –
dog ikke i PDF versionen).

Forslag 3a og 3b forkastes, bestyrelsen henstilles til at finde lønnet personale der tager sig af
torsdag, fredag og lørdag aften i form af deltidsansatte/studerende.

7. Valg til tillidsposter

Formanden – Erik Soelberg genvalgt for 2 år. Erik gør opmærksom på at det vil være hans
sidste periode som formand.

8. Valg til tillidsposter

Søren Rydlund genvalgt for en 2 årig periode. Brian Brinch valgt for en 1 årig periode. Og
Jesper Hansen valgt for en 1 årig periode. Jesper gør generalforsamlingen opmærksom på at
hvis medlemmerne ønsker billardtilbud udover JBU, DDBU og klubmesterskab, skal de selv
være ansvarlige for disse, men at han selvfølgelig vil hjælpe.

9. Valg af to bestyrelsessuppleanter

1. Suppleant – Henrik Sørensen
2. Suppleant – Per Thomsen

10. Valg af revisor og suppleant

Revisor  – Claus Petersen
Suppleant – Ole Poulsen

11. Eventuelt

- Bestyrelsen opfordres til at lave et musikudvalg i baren til afspilning torsdag, fredag og
lørdag, i håbet om at det vil skaffe flere gæster og øget omsætning. Der skal måske skrues
op for volumeknappen.
- Sætte trykning af reklameplakater i værk til ophængning efter sommerferien.
- Klubtoilet er usoigneret, der opfordres til bedre rengøring. Der foreslået en
arbejdsdag/weekend hvor medlemmer gør hovedrent når bowlinghallen er færdige med
ombygningen.
- Det foreslåes at vedtægterne ændres, således at indkomne forslag ophænges i klubben før
afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
- Bestyrelsen opfordres til at undersøge hvad klubinstruktør-kurser koster, hvornår og
hvordan de afholdes. 
- Der opfordres til at billardinstruktion sættes i system, således at det er gearet til alle
niveauer. Der skal være kontaktpersoner som uøvede spillere kan henvises til for at få hjælp.


