Referat fra ABK-31’s generalforsamling 8. April 2008
Valg af dirigent og prøvelse af mandater
Finn Nielsen blev valgt som dirigent.
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at der var 14 stemmeberettigede
fremmødt.
Valg af mødesekretær
Brian Brinch Christensen
Formandens beretning
Erik Soelberg berettede om problemerne ved faldende aktivitet og de udfordringer det giver i
forhold til antal medlemmer og tilskud fra kommunen.
Desuden uddybede han rygeforbudet som jo er underlagt strenge regler fra anden side. Det betyder
at al rygning i klubbens lokaler er forbudt og en overtrædelse medfører en advarsel og dernæst en
udmeldelse af klubben.
Han forklarede desuden medlemstallene og de mange studerende medlemmer vi har.
Turneringsledernes beretning
Søren Rydlund gennemgik resultater fra pocketafdelingen. Specielt Allan Norvark’s flotte
andenplads ved DM nævnes her. 2. Division pool fik for fjerde år i træk, en anden plads i rækken,
men næste år…...
Jan Irgens gennemgik resultater fra caramboleafdelingen. Claus Petersen blev nr. 3 i Elite JM.
Desuden rykker vores hold i Elitedevisionen desværre ned.
Fremlæggelse af regnskab og budget
Regnskabet blev fremlagt og der er et overskud på små DKK 100.000. Lønninger stiger pga. 3
ansatte i baren. Regnskabet blev taget til efterretning.
Der var fremsat 2 budgetter, grundet indkommet forslag fra bestyrelsen. Det indkomne forslag blev
godkendt, hvilket betyder at budgettet med lidt højere omkostninger blev vedtaget med 13 stemmer
for og 1 i mod.
Indkomne forslag
Der blev af bestyrelsen fremsat forslag om at bestyrelsen kan få udbetalt et mindre honorar for
arbejdet, i henhold til DIF og SKAT satserne.
Valg til tillidsposter
Efter 49 år på posten, valgte Erik Soelberg at takke af som formand. Der blev peget på Brian Brinch
som afløser og han blev valgt som ny formand i klubben.
Brian V. Christensen havde valgt at stoppe som kasserer 1 år før tid. Der blev peget på Finn Nielsen
som afløser og han blev valgt til posten.

Valg til tillidsposter, fortsat
Søren Rydlund var på valg og ønskede ikke at fortsætte. Per Thomsen blev foreslået som afløser og
blev valgt til posten.
Til sidst skulle der findes en afløser til Brian Brinch, da han havde skiftet bestyrelsespost. Claus
Petersen blev foreslået og blev valgt til posten.
Suppleanter til bestyrelsen blev Henrik Loft og Dan Pedersen.
Ny intern revisor blev Morten
Eventuelt
Formanden Erik Soelberg valgte som før nævnt at stoppe efter 49 år på posten. Den nye formand og
generalforsamlingen takkede Erik for de mange års arbejde for og i klubben og overrakte en gave
for den store indsats som Erik har lagt i jobbet som formand.
Også her vil vi igen sige tak for indsatsen i de 49 år, hvilket i sig selv er en sjældenhed i danske
sportsforeninger.
Den nye formand takkede igen for valget og nævnte nogle af de problemstillinger som klubben har
foran sig i nær fremtid. Der bliver indkaldt til orienteringsmøde senere på året.
Der blev nedsat et festudvalg, bestående af Jan Irgens, Henrik Loft og Morten. De vil planlægge og
koordinere fester i klubben. Det betyder ikke at de skal lave det hele og alle klubbens medlemmer
opfordres til at hjælpe dem, hvis det bliver nødvendigt.
Åbningstider blev igen diskuteret og tirsdag er ikke ret god. Mange gange kan lønnen ikke tjenes
hjem denne aften. Målet må være at flytte disse timer til tidspunkter hvor der er flere medlemmer.
Bruno nævnte torsdag aften, hvor der allerede lukkes kl. 23.00, pga. at betjeningen er studerende og
skal i skole dagen efter. Bestyrelsen vil kigge på om vi kan holde åben en time længere her.
Generelt er gode ideer velkommen og medlemmer opfordres til at komme til bestyrelsen med deres
ideer.

