
REFERAT AF GENERALFORSAMLING, 2010 

Finn B Nielsen er valgt, og konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

Tilstede er 11 stemmeberetigede medlemmer. 

Henrik Loft er mødesekretær. 

Formandens beretning 

Jeg har nu stået i spidsen for Aalborg Billardklub i 2 år og vi har været igennem mange forandringer som har 
været nødvendige for at bevare klubbens eksistens. 

Et eksempel er ændringen til nøgleklub, hvor vi desværre måtte lukke baren og afskedige personalet. Vi har 
fra starten af processen været relativt hårde og kun udleveret nøgler til aktive medlemmer, men har alligevel 
ikke glemt de passive medlemmer som har haft deres gang i klubben i årtier. Derfor har vi udleveret nøgler 
til flere passive medlemmer som derfor kan arrangere at de kan komme ind og rafle. 

Flere passive har desværre bragt denne diskussion om nøgler op og til tider skabt en ond stemning og 
utilfredshed i krogene som gør at man bliver en anelse sur. Heldigvis ikke mere sur end at vi i bestyrelsen har 
holdt fast på vores, hvilket jeg stadig er tilfreds med. Og husk at vi i bestyrelsen gerne hører på konstruktiv 
kritik fra medlemmerne, så kom til os i stedet for at snakke i krogene og dermed skabe en dårlig stemning. 

Grunden til at jeg holder meget fast på min mening om passive og udlevering af nøgler, er at jeg har 
kontaktet flere sportsklubber i Aalborg området og hørt hvordan de håndterer passive medlemmer. Ubetinget 
har svarene været at passive medlemmer er medlemmer som gerne vil støtte klubben med et bidrag i form af 
mindre kontingent og som ikke har tid til at deltage aktivt i sporten eller det frivillige arbejde. Så min 
påstand er stadig at passive medlemmer i Aalborg Billardklub har det godt og derfor bliver det ikke ændret. 

Der er heldigvis sket meget positivt i 2009 og en af tingene er at vi kan se en fremgang i aktive medlemmer. 
Vi konkurrerer stadig med andre billardklubber i Aalborg og vi har stadig vores placering imod os. Derfor 
glæder det mig at vi stadig kan få nye medlemmer. Flere af de nye medlemmer er kommet ind i klubben via 
vores hjemmeside, hvor man nu kan melde sig ind online og vi derefter kontakter dem. Apropos vores 
hjemmeside, så SKAL der gøres noget ved den i 2010 og jeg håber at nogle medlemmer har mod på at 
hjælpe os med dette da vi ikke har tid til det selv. 

Men det er ikke godt nok endnu, vi skal have mange flere medlemmer og de SKAL være unge. Andet halvår 
2010 kommer til at stå i ungdommens tegn og vi får fast træning en gang om ugen, uanset om det kun er 1 
eller 2 unge til at starte med. Hvis der allerede nu er nogen der er interesserede i at være ungdomstræner 1 
time om ugen, så lad os snakke om betingelserne da vi gennem tilskud fra kommunen har mulighed for at 
betale for hver time. Desuden følger der gode tilskudskroner med alle ungdomsmedlemmer og det kan vise 
sig at blive vigtigt for klubben rent økonomisk og aktivitetsmæssigt. 

Og så højdepunktet i sæsonen der er afsluttet. Vi har afholdt Danmarksmesterskaber i 3-bande carambole i 
marts måned. Det var en stor mundfuld for klubben og har krævet mange timers arbejde. Men vi har ikke 
hørt en eneste kritisk røst omkring stævnet, så jeg vil gerne sige tak til alle som hjalp til og specielt tak til 
Finn og hans hjælpsomme kone Birgit. Jeg kan fortælle at Birgit på 3 dage havde langt over 30 timer, måske 
40 uden at hun fik en krone for det. Økonomisk gav det et fint overskud til klubben, hvilket igen kun kunne 
lade sig gøre pga. alle de frivillige timer flere personer lagde i projektet. 



Der går nok et par år, inden vi søger og får et finalestævne igen men det var en speciel stemning at vi til 
stævnefesten kunne samle over 50 mennesker til spisning og sådan en fest kan man godt savne, en gang 
imellem. 

Aktivitetsmæssigt har vi haft en nedgang i 2009 og jeg kan godt savne lidt flere arrangementer fra 
aktivitetsudvalget. Så jeg håber at de sætter gang i noget igen, husk at målet var en planlagt aktivitet hver 
måned, stor eller lille. Jeg er ikke så naiv at jeg tror på at alle planlagte aktiviteter bliver gennemført men 
venligst kom i gang. 

2010 bliver også året hvor vi helt uforpligtende vil begynde at se om vi kan finde nogle andre og interessante 
lokaler i Aalborg. Husk på at der på sidste generalforsamling blev givet fuldmagt til at bestyrelsen så vi har 
mulighed for at undersøge dette og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvis der kommer noget 
konkret ud af undersøgelserne. 

Tankerne går specielt i retning af at finde nogle lokaler i Aalborg, hvor vi kan samle f.eks. pool og snooker i 
et stort rum og kegler / carambole i et andet lokale. Måske er det heller ikke nødvendigt med 4 
caramboleborde men kun 2, eller 1 snookerbord, osv. Vi er nødt til at tænke det hele godt igennem og ikke 
forhaste os til en forkert løsning. 

Men vi skylder klubben og alle medlemmer at prøve så vi også har et sted at spille billard i fremtiden. 

Spørgsmål og bemærkninger til formandens beretning 

Jan Irgens syntes det er en dårlig ide at sælge nu. 

Formanden svarede at det jo ikke er lige nu vi skal sælge, men at muligheden skal undersøges. Det kan også 
være et problem at finde egnede lokaler til klubben andetsteds. 

Jan Irgens bemærker at det muligvis kan blive dyrere for klubben at leje i stedet for at eje. 

Hertil siger kassereren at kommunen giver tilskud til huslejen, at vedligeholdelsesudgifterne lige nu er 
rimeligt store og at de vil forsvinde hvis vi lejer. 

Det bemærkes at hvis klubben får færre billardborde vil det ikke være muligt at holde mesterskaber hos os i 
fremtiden, medmindre at reglerne ændres af unionen. 

Det foreslås at vi fejrer 80 års jubilæum om 1½ år, da vi jo ikke fejrede 75 års jubilæum. 

Turneringsleder i pocket Per Thomsens beretning: 

Klubbens førstehold i pool er kommet i elitedivisionen. 

Der har været deltagere i forskellige individuelle poolturneringer uden topplaceringer. 

Der har været 2 deltagere i individuelle snookerturneringer uden topplaceringer. 

Klubmesterskaber: 

9-ball: Claus Pedersen 

8-ball: Per Thomsen 



Straight: Per Thomsen 

Turneringsleder I kegle og carambole Claus Petersens beretning 

Vi startede sæsonen ud med at have 2 hold og lige tilpas antal spillere, men røg derefter ind i det problem at 
et par spillere alligevel ikke ville spille, samt store problemer med at få reserverne op i gear. Det resulterede 
så i at vi efter få kampe måtte trække hold 2. 

Ang. Hold 1 var fornemmelsen nok at vi ville snuppe 1 pladsen samt oprykning til den bedste række, men 
selv om rækken var utrolig tæt og jævnbyrdig viste det sig at vi sluttede lige over nedrykning. Dette må 
betragtes som meget skuffende men håber på bedre tide i den kommende sæson for holdet. 

Individuel: 

Deltager var Bruno og keld i A rækken og her var der ikke nogle af dem der nåede frem til Finalen. I 
mesterrækken deltog jeg selv samt Finn og vi kom begge forholdsvis let videre til finalen begge. Her blev 
Finn nr. 3 mens jeg vandt guld. UM semifinale blev derefter endestationen i en tæt pulje. 

Vi har haft 2 turneringer kørende hen over sæsonen. Selv om de endnu ikke er helt færdigspillet ser det 
allerede ud til vi har de 2 bedste i hver cup. 

Til slut kan nævnes at ABK i år var vært for finalen i DM 3.bande med stor succes må man sige. Rundt 
omkring har man kunne høre fra spilleren at det var et godt stævne med gode borde og en dejlig stemning. 
Men har også været et stort stævne med meget arbejde og stor tak for hjælpen især til Brian og Finn for dette. 

Kasseren fremlægger det reviderede regnskab (kopi vedlagt), og fremlægger budget (kopi vedlagt) 

Kasserens Beretning — 2009 

2009 — et skelsættende år. 

Et år som startede med, at vi var nødsaget til at smide såkaldte løse medlemmer ud af klubben pga. DDBU's 
nye struktur, som bevirkede et årskontingent på kr. 130,- pr. medlem — altså ca. kr. 150.000,- - havde vi 
ikke foretaget os noget, havde det ødelagt klubben økonomisk. 

Til gengæld mistede vi så en del i aktivitetstilskud, men fik en masse good-will fra kommunen, som jeg 
senere skal komme ind på. 

Et år hvor vi lukkede baren med betjening pr. 1. ju1i. Det var ganske enkelt ikke forsvarligt længere at køre 
med underskud på over kr. I00.000,- i baren alene. — Der var ikke omsætning nok til at bevare ordningen. 
Alt personale blev opsagt, og automater blev nøglen til selvbetjening. 

En nyordning med adgangsbrikker for aktive medlemmer afløste det gamle nøglesystem. 

Har det så haft den ønskede virkning? — det må vi nok sige ja til rent økonomisk. 

Der har været en del utilfredshed blandt enkelte passive medlemmer, fordi de ikke kunne komme ind, men 
var afhængig af andres tilstedeværelse. 

Vi har gentagne gange forsvaret ordningen med, at denne klub ikke kun er en hyggeklub, men først og 
fremmest en billardklub, hvor de aktive har visse fortrinsrettigheder. I den forbindelse skal nævnes, at en del 



medlemmer glemmer, at der ikke længere er andre til at rydde op efter dem — så ryd op efter Jer selv. 
Bestyrelsen vil fremover se med mere kritiske øjne på netop dette punkt. 

Året startede med, at vi fik nye døre overalt. Det var ikke hensigten, men tømmerfirmaet tog mål af de 
forkerte 2 døre, så dem købte vi bagefter til ½ pris. 

I maj havde vi et møde med kulturforvaltningen omkring rengøringsaftalen, som var en meget stor 
økonomisk belastning, da den kostede netto kr. 80.000,-. 

Efter genforhandling af aftalen fik vi gennemført et tilskud på kr. 156.000,-, som ydes som et bloktilskud. Vi 
skal ikke aflægge regnskab for beløbet. 

En ny kontrakt med rengøringsfirmaet beløber sig til ca. kr. 125.000,- om året, så vi har et nettooverskud på 
den konto på ca. kr. 30.000,-. Vi skal så selv støvsuge billarderne, og der blev indkøbt en ny kraftig 
støvsuger netop til dette formål. 

Endvidere lykkedes det at få et engangstilskud fra kommunen til adgangssystemet, et beløb på brutto kr. 
30.000,-. 

3 af vore pool-borde var totalt nedslidte, så en omgang forhandlinger med Søgaard samt tilskud fra Tuborg 
fondet og kommunen bevirkede, at vi stort set fik dem gratis. 

Med hensyn til resultatopgørelsen skal yderligere nævnes en besparelse på varmen på kr. 28.000,-. 

En vandskade i snookerafdelingen kostede kr. i 25.000,-, som forsikringen tog sig af — på den konto fik vi 
skiftet klæder gratis, og vi tjente kr. 4.000,- ved selv at tage del i arbejdet. Det er sådan det skal være -- godt 
gået. 

Vi har for øvrigt en ny vandskade på loftet i snooker-afdelingen. En skade ejerforeningen har lovet vil blive 
udbedret her i forsommeren. 

Vi skal refundere kommunen ca. kr. 37.000,- af driftstilskuddet jf. ovennævnte besparelser. 

Med hensyn til sponsorer holder vi os endnu på et rimeligt niveau. 

Carlsberg-aftalen udløber pr. 30/4-2010 og bliver ikke forlænget, så vi forhandler p.t. med Uni-Brew. 

Resultatet for 2009 bliver et underskud på kr. 65.000,-, hvoraf afskrivninger andrager kr. 60.000 — altså et 
nettounderskud på kr. 5.000,-. 

Virkelig flot -- budgettet var et underskud på netto ca. 50.000,- 

Bemærkninger til kassererens beretning: 

Det bemærkes at baren først blev lukket i sommerpausen 2009, derfor er der stadig lønudgifter på 2009 
regnskabet, disse vil ikke være der i 2010 

Bestyrelsesudgifterne har den størrelse pga. rejseaktivitet (landsmøde på sjælland), og ikke fordi 
bestyrelsesmedlemmerne bliver overbetalt. 

Der findes ingen tal på overskuddet på salgsautomaterne, da disse indgår i den samlede drift.  



Angående budgettet skal klubben kigge på energiforbruget og mulige besparelser, da kommunen fokusere på 
dette, og giver tilskud til energibesparende foranstaltninger. 

Regnskab og budget vedtages. 

Ingen indkomne forslag 

 

Valg til tillidsposter iflg. Vedtægterne § 8 og 11. 

Formand Brian Brinch Christensen genvælges 

Bestyrelsesmedlem Per Thomsen genvælges 

Til bestyrelsen vælges endvidere Claus Pedersen 

Til bestyrelsessuppleanter vælges: 

Henrik Madsen 

Jesper Pedersen 

Til revisor vælges: 

Palle 

Til revisorsuppleant vælges 

Henrik loft 

Eventuelt: 

Per Thomsen får aktivitetsudvalget i gang igen, og dette går i gang med de ideer som flere har ytret  


