
Referat af ordinær generalforsamling d. 27. maj 2021 i Aalborg Billard Klub af 1931 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, og prøvelse af mandater 

2. Valg af mødesekretær 

3. Formandens beretning 

4. Turneringsledernes beretning 

5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab 

6. Indkomne forslag. (skal skriftligt, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før). 

7. Valg af tillidsposter iflg. Vedtægterne § 8 og § 11 . 

Kasserer: Finn Nielsen 

Bestyrelsesuppleant: Tom Ryberg 

Revisor og revisorsuppleant: Brian Brinch og Ole Letort 

8. Eventuelt 

Ad 1) 

Dirigent Brian Brinch konstaterede at GF var lovligt indvarslet, der fremkom ikke nogen 

indsigelser herimod. 

Mandater: Der er 10 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen, inklusive 

bestyrelsen. 

Ad 2) 

Mødesektretær: Mark Høgdahl 

Ad 3) 

Formandens beretning 

(Claus' beretning indsættes) 

På trods af nedlukning på grund af Corona, bemærkede formanden at der på trods heraf 

har været en del aktivitet, bl.a. er der kommet  



• nyt bord/skænk under kaffeautomaten 

• ny collage m/mindebilleder i Caramboleafd. 

• nye scoretavler i form af skærme med tilhørende software i pool- og 

caramboleafd.   

Det bemærkedes at ABK 31 i år har 90 års fødselsdag og overvejelser omkring fejring af 

dette senere på året pågår. 

Der fremkom ikke bemærkninger til formandens beretning. 

Ad 4) 

Turneringsledernes beretning 

Jesper Pedersen (Pocket – Pool og Snooker): 

(beretning indsættes) 

3 Bande (Brian V.) 

(beretning indsættes) 

 Ad 5) Regnskab 

Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab (Finn Nielsen) 

Vores omsætning (øl, vand og kaffe) er faldet til kr. 88.326,-, primært på grund af 

nedlukningen som følge af Corona. 

Årets resultat andrager et regnskabsmæssigt underskud på kr. 5.457,- 

Afskrivninger andrager ca. kr. 52.000,- 

Vores egenkapital andrager kr. 2.299.000,- 

Ad 6) 

Indkomne forslag, der var ingen. 

Ad 7) 

Finn Nielsen genvalgt (kasserer) 

Tom Larsen blev genvalgt til bestyrelsessupleant 



Brian Brinch blev genvalgt til revisor 

Ole Letort blev valgt til revisorsupleant 

Ad 8) 

Der blev spurgt ind til anvendelsen af sidelokalet til Snokkerafd., det har pt. stået i 

tomgang i ca. to år. Bestyrelsen arbejder fortsat på at udleje lokalet, pt. pågår 

forhandlinger med ejerforeningen der er interesserede. 

Man vil gerne have en dørpumpe sat på fordøren, således at den ikke bliver efterladt 

åben. 

Opfordring fra Jesper (turneringsleder i Pool) om at man ikke står op ad eller sidder på 

bordene. 

 

 

 


