
Referat af ordinær generalforsamling d. 24. maj 2022 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 . 

Formand: Claus Petersen 

Næstformand: Mark Høgdahl 

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 11 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen, inklusive 

bestyrelsen. 

Ad 2) 

Mødesektretær: Mark Høgdahl 

Ad 3) 

Formandens beretning 

 



Der fremkom ikke bemærkninger til formandens beretning. 

Dog bemærkede Helena Mikkelsen, at hun er udtrådt af DDBU's bestyrelse og således 

ikke længere er tovholder for dette arrangement for DDBU. Hun sørger dog for, at der 

bliver lavet en overleveringsskrivelse med de ting der mangler at blive taget hånd, om i 

forbindelse med ABK 31's afholdelse af DM i Pool den 25.- 26. juni 2022. 

Ad 4) 

Turneringsledernes beretning 

Jesper Pedersen (Pocket – Pool og Snooker): 

Der fremkom ingen bemærkninger til Turneringsleder Jesper Pedersens beretning. 

3 Bande (Brian V.) 

Der fremkom ingen bemærkninger til Turneringsleder Brian V.'s beretning. 

 Ad 5) Regnskab 

Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab (v/Kasserer Finn Nielsen) 

Vores omsætning (øl, vand og kaffe) er atter faldet til kr. 62.311,-, primært på grund af 

nedlukningen som følge af Corona. 

Årets resultat andrager et regnskabsmæssigt underskud på kr. 199.744,- 

Afskrivninger andrager ca. kr. 52.000,- 

Vores egenkapital andrager kr. 1.165.541,- 

Der fremkom ingen bemærkninger til Kasserer Finn Nielsen's beretning. 

Ad 6) 

Indkomne forslag, der var ingen. 

Ad 7) 

Formand Claus Petersen var på valg og blev genvalgt. 

Næstformand Mark Høgdahl var på valg og blev genvalgt. 

Tom Larsen blev genvalgt til bestyrelsessuppleant. 

Brian Brinch blev genvalgt til revisor. 



Ole Letort blev valgt til revisorsupleant. 

Ad 8) 

Der blev spurgt ind til Streaming i Pool. Alt materiel er indkøbt og Turneringsleder Jesper 

Pedersen får i nærmeste fremtid truffet beslutning om hvor og på hvilket bord 

kameradækningen skal sidde. 

Helena Mikkelsen forespurgte omkring et dørparti mellem opholdsrummet og 

Pool-/Kegleafd., eventuelt ved fondssøgning i Bygge- og Anlægsfonden. Eventuelt 

etablering af dørparti motiveredes også af stigende støjgener fra flaskeautomaten efter 

udskiftningen af denne. 

Turneringsleder Jesper Pedersen bemærkede, at der forsvinder baller (hele sæt) fra 

skabet i Poolafdelingen. Eventuel udskiftning af lås i skabet drøftedes, hvilket der følges 

op på. 

Det blev bemærket, at flere får drikkevarer leveret/medbragt med pizza e.l. madvarer 

og at dette strider mod klubbens regler om at drikkevarer der nydes i klubben også skal 

være købt i klubben. Bestyrelsen (gen)sender regler omkring drikkevarer og strammer 

op på håndhævelsen heraf. 

 

 

 

 


