Årsmøde FSKBH-Billard 15/5 2019
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Orientering om regnskab og budget
6. På valg:
a. Formand Thorbjørn Jensen (modtager genvalg)
b. Udvalgsmedlemmer Hans-Jørgen Stenhøj (modtager genvalg)
Frank Johanneson (modtager ikke genvalg)
Christian Jensen (modtager ikke genvalg)
7. Eventuelt.
8. Præmieoverrækkelse.
Referat
1.
2.
3.

Bjarne Linneman
Frank Johanneson/Henrik Klein. Stemmetællere Jeanette og Gitte.
(Beretningen er vedhæftet referatet og derfor medtages kun kommentarer til beretningen i dette referat)
Der var en lille opsang/henstilling fra formanden om at tage hensyn når man færdes i spillelokalet og der er
andre der afvikler kampe. Almindeligt hensyn som at tale sagte og undlade at gå forbi et bord når en spiller
skal til at støde osv…
Også et ønske om at alle skal huske at udfylde spillesedler korrekt. Der har i løbet af sæsonen været en del eksempler på spillesedler der enten var mangelfulde eller forkert udfyldt og det gør bare arbejdet med at ajourføre turneringerne meget sværere.
Udvalget har talt om muligheden for at de enkelte spillere/hold selv skulle kunne stå for klargøring af borde
inden en kamp. Det vil sige at man selv skal sørge for at støvsuge bordene inden man begynder at spille på
dem, dels for at der ikke ligger noget på bordet som kan ændre en bals bane, men også for at klæderne skal
holde længere.
I forbindelse med at vores gamle turneringssystem ”SuperNova” bliver afløst af et ny program ”Stævneplanner” er det vigtigt at klubberne sørger for at sende korrekte data ind på alle spillere, da alle systemer, ligegyldigt for dyrt og avanceret det end måtte være, kun kan arbejde med de data der er tilgængelige, så hvis data er
forkerte bliver resultatet også forkert.
Der er stadigvæk ikke nogen afklaring på hvad vi kommer til at betale til Københavns Kommune for at leje
lokalerne, men indtil videre er forventningen at det vil være forholdsvis billigt, men lad os nu se…
Vi har søgt penge til renovering af bordene og denne gang er der tale om en større renovering hvor alle lister
og bander og klæder skiftes ud og/eller slibes ned og lakeres så de vil stå som (næsten) nye borde.
Vi har endnu ikke fået svar på vores ansøgning, men vi håber meget på at det kan lade sig gøre.
Senior-billard er desværre ved at blive sparket til hjørne, da der ikke rigtigt er nogle deltagere og John Thordrup ønsker ikke at fortsætte som tovholder for dette projekt.
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Der var nogle spørgsmål/debat vedr. renoveringen af bordene blandt andet hvem der stod for renoveringen og
hvor det kommer til at foregå og forventningen er indtil videre at de dele der skal renoveres, sendes til Vejle
hvor istandsættelsen vil foregå.
Der blev også stillet spørgsmålstegn ved om det var tilladt at registrere fødselsdatoer i Stævneplanner, eller om
det kunne være et brud på Persondata-loven, men det skulle være undersøgt og alt er OK hvad det angår.
4.

Der var to indkommende forslag fra Udvalget (Klik her for at se/downloade forslagene) og de blev begge vedtaget.

5.

Regnskabet og Budgettet blev kort gennemgået, da det var sendt ud til gennemsyn med indkaldelsen og efter et
par enkelte spørgsmål blev begge dele godkendt.

6.

Valg
Thorbjørn Jensen blev genvalgt som formand.
Nyt medlem i bestyrelsen blev Arne Sund.

7.

Christian takkede for de 43 år han har været med i Udvalgsarbejdet og sendte en speciel tak til Hans-Jørgen for
hans store arbejde med at flytte kampe løbende igennem sæsonen for at få det hele til at hænge sammen.
Thorbjørn havde en gave til Christian og til Frank som tak for deres indsats i udvalget.
Jeanette fra kontoret havde også en gave til Christian som tak for hans mangeårige indsats.

8.

Præmieoverrækkelse
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