
Referat af ordinær generalforsamling, 04. Maj 2017. 
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 
Revisor og revisorsuppleant 

1. Eventuelt 
  
Ad 1) 
Dirigent: Finn Nielsen. 
Mandater: Der er 19 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen, inklusive 
bestyrelsen. 
  
Ad 2) 
Mødesektretær: Per Thomsen 
  
Ad 3) 
Formandens beretning 
Det er altid spændende at huske et år tilbage når formandens beretning skal skrives. Jeg kan godt 
afsløre at der sker så mange ting i vores klub, at jeg hverken kan huske det hele eller har tid til at 
nævne det hele på generalforsamlingen. Det er absolut et positivt problem, men lad mig alligevel 
komme omkring flere emner som jeg trods alt husker. 
Vores klub er blevet et tilløbsstykke for mange rigtig gode spillere, både fra Nordjylland og andre 
steder i Danmark. Det ses både på vores resultater i pool, snooker og carambole. De gode 
keglespillere har ikke rigtigt fundet vej endnu, men der har vi til gengæld ældresagen som heldigvis 
slider på klæderne. 
Men hvad er det som får spillere udefra til at melde sig ind hos os, når der findes mange andre 
gode klubber i Danmark. Det er trods alt ikke hvem som helst, når Erling Sjørup eller Daniel Kandi 
stiller op for ABK31? Vi betaler jo ikke løn - heldigvis. Men det er lykkedes os at skabe genskabe 
respekt omkring klubben, vores spillermateriel, vores afholdelse af rigtig mange DDBU turneringer 
og selvfølgelig at alle vores penge skal gå til klubben og jer – vores medlemmer. Så mange år i 
træk nu, har vi tilbagebetalt turneringsgebyr, tilskud til overnatninger når man skal spille finaler eller 
elitekampe, tilskud til turneringer i udlandet, nye scoretavler i snooker og carambole, osv. Osv. Jeg 
vil påstå at det ikke sker i ret mange danske billardklubber. 
Vi har ikke i mange år haft spillere som både repræsenterer Danmark og også Aalborg Billardklub i 
udlandet. Daniel Kandi har været utallige gange i udlandet og spille, Erling Sjørup er pt. I Tyskland 
og spille Europamesterskaber i 5-kegle – og det går godt! Et lille kvæk fra mig må være, at når 
man repræsenterer klubben eller Danmark, så skal man vise sportsånd og det uanset om man 
spiller a-rækken, DM, EM eller VM. 
Vi giver meget i tilskud nu – ca. 35.000 kr. i 2016 - og jeg bliver ofte spurgt om, hvor vi får alle de 
penge fra. Jeg forstår godt undringen, men tro det eller lad være, der bliver også knoklet for både 
at skaffe penge til og ikke mindst sparet penge for klubben. Vi får stadig masser i tilskud fra 
Aalborg Kommune – desværre ikke aktivitetstilskud, men tilskud til drift, vedligehold og 
investeringer. Vi får også rigtig mange penge fra spilleklubber – nu gennem SKAT som gerne vil 
holde styr på de mange millioner der hvert år udbetales til danske foreninger. Men jeg vil gerne 
advare om at alle de mange penge vi henter hjem, ikke er noget vi kan regne med i fremtiden. 



Aalborg Kommune skærer konstant ned i tilskud og vi ved aldrig hvad lovgiverne bestemmer på de 
andre indtægter. Derfor har vi polstret os godt og har været meget tæt på at have 1 million stående 
i banken, selvom vi aldrig har givet så meget i tilskud til medlemmernes billardaktiviteter før. Nå ja, 
bygningerne er jo også betalt og er minimum 4 millioner værd er mit gæt. 
Men hvis vi ikke kan tjene penge, så har vi heldigvis nogle medlemmer der kan spare os for mange 
penge. Bare tænk på vores lamper over bordene, nyt køkken og ikke mindst renovering af 3 
toiletter. Det er altid de samme der laver dette arbejde. Jeg har ofte sagt til Finn at han jo bare kan 
købe de nødvendige håndværkere i stedet for at lave det hele selv. Men næ, nærig er han jo. Jeg 
har også hørt rygter i klubben om at man ikke tror på at Finn laver så meget uden at få noget for 
det – men det er rigtigt. Finn får samme bestyrelseshonorar som os andre i bestyrelsen. Hverken 
mere eller mindre! Jeg sagde det også sidste år og forrige år, lad nu være med at snakke i krogene 
og sprede rygter. Det gavner ingen, tværtimod. 
Det bringer mig til frem til det vi skal fokusere på det næste år, nej de næste mange år. Os frivillige 
og hvad det egentlig er vi laver. For nu starter mit sidste år som formand for klubben og når 
generalforsamlingen 2018 er slut, så har jeg været formand i 10 år og næstformand eller 
turneringsleder i lige så mange år. Det bliver tid til at andre skal tage over og jeg ønsker ikke at min 
efterfølger skal være bekymret over de rigtig mange opgaver som trods alt laves af bestyrelsen. Så 
det næste år skal alle opgaver i klubben nedfældes på papir og dermed frem i lyset. Det skal ikke 
laves for at den nye bestyrelse på forhånd ved, at de kommer til at svede. Nej, tværtimod skal det 
frem i lyset så vi kan uddelegere meget mere til enkeltpersoner som ikke behøver være med i 
bestyrelsen. F.eks. er der it-opgaver, medlemsstyring, ungdomstræning turneringsledere, 
opfyldning af automater, udlevering af nøgler til lejlighederne i højhuset osv. osv. Og hvorfor har 
jeg så ikke gjort det de sidste 9 år kan I med rette spørge om. Ja, det har ikke været nødvendigt 
fordi vi føler at vi har haft overskud og energi til at lave så meget selv. Men det bliver nødvendigt 
fremover er jeg ret sikker på, for ellers findes Aalborg Billardklub ikke om 10 år. Tendensen i 
sportsforeninger er desværre at frivillige ikke hænger på træerne. Men ved at splitte opgaverne op 
i rigtig mange småopgaver, så bliver det overskueligt for de fleste. Dette er afprøvet i andre 
klubber, så det er ikke fordi jeg skal opfinde den dybe tallerken. Helt optimalt vil vi finde en afløser 
som har mulighed for at være med på sidelinjen i løbet af mit sidste år, så skiftet forløber uden 
problemer. Har du lyst til at prøve kræfter med en bestyrelsespost så sig endelig til. 
Jeg har faktisk mere omkring det frivillige arbejde i klubben når vi kommer til punktet eventuelt. Og 
som sidste kommentar i min beretning, vil jeg opfordre alle som er på Facebook til at deltage i 
klubbens Facebook gruppe. Der er ret stor aktivitet og folk er flinke til at skrive om mange 
forskellige ting. Jeg vil også gerne opfordre turneringslederne til at lægge alt op omkring 
turneringer vi afholder, arrangementer i klubben, spillere der deltager i en turnering. Jo mere jo 
bedre. 
Tak! 
  
Ad 4) 
Turneringsledernes beretning 
  
Jesper Pedersen (Pocket): 
Nye spillere fra Eddies er kommet til. 
  
Nordjysk Mester i Snooker: Henrik Guldbæk Larsen vandt over Brian Brinch i finalen 
  
Nye elite spillere i pool: 
Jakob Lyng 
Joel Rosenfeldt 
Martin Larsen 
  
Søren Rydlund er kommet tilbage. 
  



AM 14-1 Per Thomsen, Bronze 
AM 8-Ball, Jesper Pedersen, Guld 
  
Daniel Kandi: 
DPT1000 14-1 
Var i finalen i 4 ud af 5 DPT1000 runder. 
Taber i semifinalen i den sidste. 
Udtaget til EM. 
  
Flere afholdte turneringer i år, lige fra laveste række til Eliten. 
  
Claus Pedersen (Carambole) 
Sæsonen 2016-17 for Carambolen må siges at være en stor skuffelse. Hvad der angår hold så 
havde vi jo et hold med i alle 3 rækker. Holdet i Eliten var på forhånd spået en svær sæson, og det 
kom bestemt også til at holde stik. På intet tidspunkt var vi væk fra en af de 2 nederste pladser, 
hvor vi sluttede som nr. 7 ud af 8 hold. Kun Fredericia fik vi holdt bag os. Men skal dog siges at 
flere kampe i sæsonen, når man kigger tilbage, så har der bestemt også været kampe, hvor det 
har været marginalerne, der skilte os fra og få point. Og det var også sådan det viste sig at være i 
Kval'en, hvor vi var oppe mod Fluen, Fredericia og CCB. Faktisk så lidt at havde Erling fået lavet 
den sidste svære bal, han havde, var vi blevet oppe. Nu brændte han den med få millimeter, og 
tabte 50-49, og Thorsten fik 50-50 så ja... Marginalerne var ikke på vores side denne gang. 
  
1. div må vel siges at være helt godkendt... Sluttede flot af og endte som nr. 3 ud af 8 hold. Vores 
2. div hold endte som nr. 4 ud af 6 hold. 
  
Individuelle har der ej heller været det store at skrive hjem om. 
  
Eliten foregik som et weekendstævne i Aalborg og der var 9 spillere til start. Jeg blev nr. 3 og Mark 
blev nr. 5. 
Klasse M: Michael deltog uden at nå finalen. 
Klasse A: Karl Peter deltog uden at nå finalen. 
Klasse B: Leif deltog uden at nå finalen. 
  
Tours i 3-bande har vi allerede arrangere 1. Runder, og der følger en runde mere sidste weekend i 
maj, og der håber vi naturligvis også på stor tilslutning og besøgende. 
  
Dog når man gransker det hele igennem, så dukker der alligevel en flot guldmedalje op. Nemlig 
Erling som havde vist flotte takter hele sæsonen igennem i 5 keglen, og blev danske mer her. Han 
kom også blandt de 16 til finalestævnet i 3 bande, men her måtte han lade livet i kvartfinalen. 
  
Men vi må tage ja-hatten på, og se fremad, og her tror jeg ganske enkelt vi kommer til at gå en god 
sæson i møde. Vores hold, der røg ned fra eliten, må forventes at være pæn favorit til at komme i 
kvalstævnet igen. Der kommer et par gode lokalopgør i 1. div i den kommende sæson. En anden 
flot ting, som der skal roses for, er vores stigende antal spillere i afdelingen. 
Vi er faktisk 17, så falder humøret lidt igen, for her viser det sig faktisk at blot 3 af disse spillere, 
har haft fremgang i denne sæson, og størst fremgang står Tom for med 8,14%. 
14 spillere er gået mere eller mindre tilbage. Så en opfordring er SE... nu at komme og spille lidt 
individuelle og vis klubben ABK frem. 
Klubben betaler som altid tilmeldingen til den/de rækker man spiller med i. Husk der er jo også 
noget, der hedder ABC tour, som er ment for spillere i klasse A og M hovedsageligt. 
  
Ellers så til sidst, så har jeg sendt sms rundt angående klubmesterskab. Dette foregår torsdag d. 
18/5 fra kl. 18 sharp. Det er puljer, der spilles i til kort distance. 20 point. Hvordan puljerne 



sammensættes ser vi på, når vi ved, hvor mange der deltager, og her kigger vi også på, om man 
kan spille færdig selvsamme aften. Jeg får lige tjekket op på en pokal til Carambolen, eller købt en 
ny fed pokal, hvor vi vil prøve hvert år at få indgraveret vinderen. Og mener det samme gør sig 
gældende i de andre afdelinger i klubben. Men ellers har det mere eller mindre hver Torsdag 
gennem sæsonen, været superfedt at komme i klubben og træne, da mange møder op denne 
aften... Lad endelig denne trend fortsætte i den nye sæson. 
  
Ad 5 
Regnskabet er vedlagt særskilt 
Regnskabet er gennemgået, og godkendt af generalforsamlingen. 
Kasserens referat 
Regnskabsåret 2016 blev på mange måder et forunderligt år. 
Køkken: Det, som skulle være en totalrenovering af vores udslidte køkken, blev til en total 
udskiftning. Det viste sig, at vores gulv var delvis rådnet op pga utæthed ved afløb fra 
opvaskemaskinen. 
Samtidig var vores inventar for længst passeret udløbsdatoen. 
Udgiften hertil beløb til kr. 83.000,- tilskud fra kommunen: kr. 40.000,- 
Vi nåede lige at få køkkenet op at stå, inden jeg tog på ferie. 
Lige kommet tilbage blev jeg meget syg - en periode som strakte sig til flere måneder, hvor jeg ikke 
havde kræfter til at fortsætte mine gøremål. 
  
Toiletter: Vore 4 toiletter var totalt nedslidte og en planlagt renovering blev iværksat i juni. Vi tog 2 
toiletter ad gangen. Første etape blev færdig lige før sæsonstarten ultimo august. Anden etape 
blev færdig ultimo november. 
Udgiften hertil beløb sig til kr. 73.500,- tilskud fra kommunen: 40.000,- 
  
På grund af vores omfattende energispareprogram kan vi nu konstatere, at vores eludgifter 
andrager kr. 26.500,- på årsbasis. Vores varmeudgifter er steget med kr. 6-7000,-. 
En besparelse på kr. 40.000,- 
  
Vores lokale udgifter afviger en del fra det planlagt. El-svigt ifm. DM i pool bevirkede ekstraudgifter 
på kr. 12.000,-, som kommunen velvilligt har forhøjet vores tilskudsramme med. 
Ydermere havde vi ekstraudgifter, som følge af vore renoveringer. 
  
Vi har investeret i nye tælletavler til snooker- og caramboleafdelingen, kr. 25.000,- 
Ny balpudsermaskine kr. 4.500,- 
  
På indtægtssiden er vores omsætning på øl,vand, og kaffe stabiliseret med et dækningsbidrag på 
58%. Vores øl- og vand-automat blev, efter utallige svigt i møntindkastet, udskiftet u/b af Carlsberg 
med en anden tilsvarende, som har fungeret upåklageligt siden. 
  
Medlemskontingenter er steget igen i år til k. 130.900,- 
  
Vores sponsorindtægter indeholder et engangsbeløb på kr. 22.000,- fra Jydsk Billard. 
  
De nye regler omkring udlodningsmidler bevirker, at vi ikke mere får penge fra spillehaller fra 1. 
Janaur 2016. 
Udlodningsmidlerne varetages nu af SKAT. 
Politikkerne har ved lov bestemt en overgangsordning på 2 år, hvilket har bevirket, at vi - efter 
ansøgning - har anmodet om et beløb på kr. 297.000,- 
Vi har ultimo januar 2017 fremsendt den sidste ansøgning på det samme beløb kr: 297.000.- 
Herefter er det slut med udlodningsmidler. 
Fremadrettet kan man få del i disse midler efter ansøgning omkring specifikke tiltag. 



  
Tilgodehavende: Energi Nord kr. 6.078,- Årsregulering Aalborg Kommune kr. 4.857,- 
  
Pr 1. Juli overgik vi til anden form for rengøring, ligesom vi efterfølgende fik foretaget en total 
hovedrengøring, som var hårdt tiltrængt. 
Den nye form for rengøring, har virket til alles tilfredshed. 
  
I forbindelse med opsigelse af den gamle rengøringsaftale fik vi et påkrav ca. kr. 13.000,- for ekstra 
rengøring mm. Dette til trods for, at undertegnede flere gange aftalte lempelig rengøring pga 
renoveringerne. 
Ydermere kan ekstra rengøring aldrig komme på tale med mindre dette er aftalt på forhånd. 
I forbindelse hermed har omtalte person foretaget selvtægt, da vedkommende undlod at afregne 
juni måneds salg samt udleverede vekselpenge - total et beløb kr. 12.238,00. 
  
Omtalte påkrav kunne naturligvis ikke imødekommes. 
  
Efter grundig vurdering og juridisk bistand besluttede bestyrelsen ikke at foretage sig yderligere. 
  
Regnskabsåret 2016 udviser et overskud på kr. 216.00,- 
  
Vores egenkapital andrager kr. 2.098.000,- 
  
Ad 6) 
Der er ikke kommet forslag til bestyrelsen. 
  
Ad 7) 
Kasser: Finn Nielsen er genvalgt 
  
Bestyrelsessuppleant: Jesper Pedersen er valgt. 
Revisor: Henrik Guldbæk Laursen er valgt. 
Revisorsuppleant: Mark er valgt. 
  
Ad 8) 
Bestyrelsen indstiller Finn Nielsen til æresmedlem 
Begrundelse: 
I forlængelse af min beretning hvor jeg kom ind på klubbens frivillige har jeg haft en del tanker om, 
hvad vi skal gøre for at fastholde og ikke mindst få flere frivillige i Aalborg Billardklub. 
Der er ingen nem løsning, men jeg mener at vi skal give mere end bare tak og skulderklap. Lad 
mig bruge Finn som eksempel på én i klubben der fortjener mere end et skulderklap. Sidste år var 
du så syg at jeg seriøst troede du var enden nær – jeg var ikke den eneste. Alligevel rendte du i 
månedsvis rundt i klubben og arbejdede, mellem dine undersøgelser på sygehuset og 
indlæggelser. Du har været tovholder og udførende på rigtig meget i det nye køkken og de 3 
renoverede toiletter. Du holder møder med tømrer, murer, kommunen osv. Osv. Og du får ikke 
andet end min tak, en gang om året til generalforsamlingen. At du gider.... Du har mindst sparet 
klubben for 100.000 i arbejdsløn på køkken og toiletter. Det er bare et gæt, men jeg tror ikke det er 
helt ved siden af. 
Hvad mange ikke ved er, at du for rigtig mange år siden var en af dem  hvis ikke HAM, der 
reddede Aalborg Billardklub fra  at lukke og slukke. Kreditforeningen skyldte vi millioner til, der var 
krisemøder med banker, kommunen osv. Jeg kan ikke selv huske det, for jeg var slet ikke flyttet til 
Aalborg den gang. Men jeg har læst referater og det var gyserlæsning. Klubben var millimeter fra 
at lukke den gang, men det blev afværget i overtid. Og mest pga. dig og dit arbejde som jeg tolker 
de mange dokumenter! 



Da jeg blev formand i 2008 og overtog roret efter Erik Soelberg, havde jeg få krav. Det ene var at 
du skulle være min kasserer, hvilket jeg i bagklogskabens lys, heldigvis overtalte dig til. I 2009 blev 
klubben endnu engang reddet fra at lukke. Vi fik lukket baren ned og lavet klubben om til en 
nøgleklub. Det var hårdt arbejde og jeg havde alt for travlt på arbejdet og var også syg, men du 
sagde: "det skal jeg nok ordne det hele". Og du er jo ikke 30 mere. Heller ikke 60 for den sags 
skyld. Jeg har i de sidste 9 år haft mere end bare en kasserer – faktisk føler jeg at vi er blevet 
familie og venner. For du ringer i hvert fald på samme tidspunkter af døgnet som min familie kan 
finde på. Men ved du hvad, det skal du bare blive ved med, også når jeg ikke længere er formand 
om et år. 
I sådan en situation her, skal man passe på at der ikke bliver en masse vennetjenester os imellem 
og bare fordi jeg synes at du er dygtig og gør det godt, så skal du have en helt masse. Men som 
jeg indledte med, mener jeg ikke at et tak er nok i dit tilfælde. På grund af dig, de mange tusinde 
kroner du har sparet klubben for og de flere uger som Birgit har måttet undvære dig, så vil jeg 
opfordre dig til at finde en billardrelateret tur til udlandet som du gerne vil opleve. Skulle der være 
varmt og en sandstrand også, så fred være med det. Ansøg bestyrelsen om penge til turen og jeg 
lover at vi nok skal se velvilligt på din ansøgning! 
Men jeg mener ikke at  det er nok. Derfor spurgte jeg for et stykke tid siden næstformanden om det 
ikke er på tide at vi igen bringer §18 i spil fra vedtægterne. Ikke alle kender den paragraf, men jeg 
kan godt afsløre at den ikke bruges ret ofte og formentlig ikke bliver brugt igen de næste mange år. 
Faktisk kun to gange tidligere som jeg er orienteret, har den været i brug – altså at der udnævnes 
et æresmedlem i Aalborg Billardklub.  Per var helt enig og han sagde faktisk noget klogt. Finn skal 
ikke være Æresmedlem for hans bestyrelsesarbejde, men alt det andet han har gjort. Og Finn, du 
har gjort en masse andet i rigtig mange år. Mange laver meget for klubben men vil aldrig kunne 
blive æresmedlem og skal heller aldrig blive det. Inklusive mig selv. Det må aldrig blive til noget 
man kaster rundt med til alt og alle, for det er en ærefuld titel. Men du er klubbens mand med stort 
M og derfor har bestyrelsen – Per og mig selv – udnævnt dig Finn, til Æresmedlem af Aalborg 
Billardklub. Heldigvis skal sådan noget godkendes af generalforsamlingen, så vi ikke bare kan 
udnævne gud og hver mand til Æresmedlem. Så hvis I har samme holdning, at Finn virkelig har 
fortjent at være Æresmedlem af Aalborg Billardklub, bedes i godkende bestyrelsens udnævnelse 
ved at række hånden op. På forhånd tak! 
  
Finn Nielsen blev kåret som æresmedlem efter afstemning på generalforsamlingen. 
  
Ad 9) 
Tak for god ro og orden 
 


