Ishøj august 2021

Beretning for 2020-2021
FSKBH Billard afd.
Pandemi, corona, covid-19, nedlukning med flere, er ordene som vores beretninger
lykkeligvis, og forhåbentlig for allersidste gang skal indeholde. Det må simpelthen
være til alles store glæde, at vi efterhånden kan lægge disse bekymringer bag os, og
komme i gang igen. Dog er ikke alle i samfundet vaccineret endnu, og der skal nok
også være en gruppe som heller ikke ønsker dette. Det er dog individets eget valg.
Men som del af en trafik i Grøndal Multicenter, hvor man render ind og ud, i samtid
med en masse andre mennesker, må det dog forventes at man tager noget ansvar og
dette på sig. Mine tanker er i hvert fald, at hos os i FSKBH Billard, har alle varetaget
dette ansvar, og fået de stik som er blevet tilbudt, da ingen af os stadig går og afventer tilbud om vaccine.
Billardudvalget vil dog bibeholde nogle sunde retningslinjer for renlighed og sanering af det udstyr som vi er mange der bruger.
Eftrsom vi har være lukket ned, stort set hele sæsonen. Skulle der ikke være så meget
at skrive i beretningen. Men et par ting skulle jeg nok kunne finde frem,
Størstedelen af vores turneringer blev påbegyndt i september, som sædvanligt. Men
der gik ikke lang tid før hele Grøndal Multicenter blev låst af og lukket. Og ingen af
vores turneringer blev, hverken halvt eller helt afsluttet. Dette betyder naturligvis at
alle gebyrer, som dækker udgifter for præmier, møder og anden drift vil være fuldt ud
urimelige at inddrive i fuldt udfang. Vi har i udvalget besluttet, at det må være på sim
plads at skære/eftergive hvad der svarer til 80%. Dette på grundlag af at der dog nået
at blive spillet en del, og at nogle udgifter er blevet realiseret. Alt dette er dog ikke
noget som udvalget selv skal stå med. Derimod vores hovedkontor og administration.
Derfor kan der komme til at gå lidt tid i dette. Vi har i billardudvalget cuttet og skåret
alt hvad vi kunne i vores budget for i år, for at kunne efterkomme noget bæredygtigt.
Dette betyder også at vore klæder på bordene skal kunne holde næste sæson ud. Kegler og baller ligeså. Vi har dog kunnet skære så meget, at tilskud til afdelingen ikke
blev nødvendigt. Hvilket jo er glædeligt.
Faciliteter og Kbh. Kommune er det nye som kommer til at stå på budgettet. Eftersom Københavns Kommune er begyndt at tage betaling for brugen af deres lokaler,
vil der på budgettet figurere leje af lokale, hvilket vi jo også gerne skal ha’ dækket
ind i regnskabet. Vi håber stadig i udvalget, og vil forsøge om dette kan dækkes ind,
uden at røre ved deltagergebyrerne.
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Vi kan fra billardudvalget meddele at vi ikke længere skal registrere antal deltagere,
time for time længere. Da Grøndal Multicenter overgår til kommunens nye bookingsystem ”BookByen”, hvilket erstatter det gamle ”Halbooking”. Det nye system bliver
betjent på foreningsportalen, og bliver administreret sæsonvist.
Jeg vil dog, i forlængelse af dette, benytte chancen til at forberede alle vores formænd, holdledere, kontaktpersoner og deltagere på, i stigende grad at sætte sig en
smule ind i det nye turneringssystem ”Stævneplanner”, da dette har rigtig mange muligheder for at kunne blive betjent af spillerne selv.
Til sidst i også denne beretning, vil jeg igen denne gang gerne ha’ lov at slå et slag
for adfærd i, og brug af, billardlokalet. Jeg skrev, for flere år siden, nogle opslag, som
kunne hjælpe til at få et godt miljø og en god stemning. Men ser stadig en del situationer, hvor spil bliver distraheret af diverse. Opslagene hænger der, men jeg ved ikke
rigtig om folk læser dem. Kort sagt, overtøj og madvarer ud af lokalet, og snak og
bevægelse på en måde så andre ikke bliver generet i deres spil. Jeg håber endnu engang at formændene sørger for at deres medlemmer er gjort bekendt med disse opslag.
Vi har nu i 4 år haft tilbudt ”Autonom træning”. Og en håndfuld, som har taget imod
tilbuddet, er så småt blevet til to håndfulde. Jeg er sikker på at vi vil se flere interesserede de kommende år. Vi vil i udvalget, kigge på muligheden for at få én ind, som
kan tilbyde de som ønsker det, noget træning af bedre kvalitet. Det skal dog siges, at
de som ønsker dette, selv må knytte aftaler til dette. Og at dette kun gælder de som er
tilmeldt autonom træning.

Vi har nu afholdt vores ottende sæson i Grøndal Multicenter. Vi har stadig nogle
problemer med ventilation og ovenlysvinduer, og vi har løbende kontaktet centret
angående disse. Vi får dog stadig beskeden, at man arbejder på det. Umiddelbart er
det min fornemmelse at centret står med samme problematik overfor leverandøren af
ventilationssystemet. Hertil har vi haft lidt problemer med ovenlysvinduet over bord
4, som åbner og lukker på automatik. Vi har været uheldige at få vand ind, og ned på
bordet, når vind og vejr er til det. Det skal her siges, at man ikke må åbne disse vinduer, men gerne må lukke dem hvis de er åbne.

Jeg må indrømme, at jeg har svært ved at skrive beretningen, uden også at komme
med denne, efterhånden traditionsfyldte opfordring, om at efterlade lokale og omgivelser i den ryddelige stand, som man ankom til den i. Vores billardborde tilhører
FSKBH, og vi har ansvar for at holde dem brugbare og pæne. Vedligehold og rengøring er essentielt for at vi kan sikre, at vi kan bruge dem til turneringsbrug i flere år
fremover. Hvilket også er derfor at vi i udvalget, indtil videre, holder på at turneringsvagten skal støvsuge og klargøre dem inden kampstart, på spilleaftener. Til dette
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vil udvalget gerne knytte en stor tak til de deltagere, som fra tid til anden, har hjulpet
til med klargøringen. Alle billardspillere bør vide at det er en del af den sport vi dyrker, at man sørger for at bordet er rent, inden man påbegynder spil.
Vi har hængt nogle sedler op på opslagstavlerne over de små borde. Udvalget beder
alle deltagere om at læse dem, og hjælpe os til at holde orden.

Thorbjørn Jensen
Formand
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