FSKBH Billard
Referat af udvalgsmøde
d. 15. Okt. 2013
Knuthenborgvej 24, 2500 Valby

Fremmødte:
Christian Jensen (CJ), Stephen Eckhausen (SE), Jan Kolster (JK) Henrik Sørensen (HS) og
Thorbjørn Jensen (TJ)
Afbud:
Dan Emanuel og Lotte Bugge

1) TJ indvilger i at tage referat og JK modtager valg som dirigent.
2) Dagsorden er godkendt uden bemærkninger.
3) Referat fra 27/6-13 er godkendt med en enkelt rettelse om at KFS er overgået til FSKBH fra
KBK.
4) CJ meddeler at der er skrevet kontrakt med KFS, Rør & Blik samt Billardklubben ”Køen”
vedr. leje af borde.
 Børsterne til bordene trænger til renovering samt ”firkant” stadig mangler at blive indkøbt.
 Gulvtæpper skal og vil blive lappet af Grøndalscentret
 Scoretavlerne er sat i siddende side grundet længden på datakablerne. Der vil blive søgt
midler i fonde for at få noget trådløst.
 Status på almen oprydning er ”ok” der er dog enkelte glemte flasker.
 SE meddeler at lamperne i over bordene hvor man fører tavle bør sænkes min. 5 cm for ikke
at genere øjne.
 Vedr. de gamle salonkøer vil der blive sat stativ op til 6 stk. de resterende 4 får HS.
 Der er tilsyneladende nogen som går i vores skuffer i billardlokalet, hvorfor
videoovervågning er på tale.
 Alle de gamle diplomer kommer op at hænge og der skal laves plads til alle de udfyldte
kampsedler.
 Status på ventilation. Sidst givne dato er 8. Dec. 2013. Indtil da gør vi brug af loftsvinduer.

5) Vi har besluttet at afholde ”Firma Open” i 2015 og har for KBK luftet ideen om at låne
deres lokaler, hvilket de ikke har afvist.

 Vi påtænker at afholde Firma Sjællandsmesterskab. Spørgsmålet er om hvorvidt det er noget
vi skal og vil. Helsingør, Vordingborg og Kalundborg er interesseret.
 Startbøger? Skal de ud? Vi arbejder videre på om de kan undværes. Der vil blive lagt
løbende spillersnit ud på nettet ca. en gang om måneden.
6) Budget. Der ligger foreløbige forslag fra både CJ og SE. Få rettelser udmunder i enighed
om en ”klon” af de to forslag. Mere om budget på næst møde, om hvorvidt der kommer
yderligere husleje fra Gl. Køge Landevej.
7) Vagtplanen skal ændres da CJ er blevet alene om onsdagen. TJ skifter fra mandag til
onsdag.
 Det tilskyndes at vagten ankommer i så god tid at denne kan nå at ordne de obligatoriske
opgaver som skal ordnes inden spillet begynder. D.v.s. støvsugning af borde, aftørring af
kanter, polering af baller samt skrivning og udlægning af holdsedler.
8) SE adresserer en diskussion som fandt sted mandag d. 14/10-13 med et medlem ang. et
afbud til en enkeltmandsturneringsrunde.
 CJ oplyser at der vil blive afholdt et møde d. 20 Nov. 2013, hvor man behandler en evt.
fusion med Lyngby-Taarbæk. Dette kan ramle ind i afholdelse af 2-mandsturnering, men
kommer højest til at berøre 2 mand.
 CJ har snakket med Henrik Lindby om at få et FSKBH skilt. Lindby har henvist til Michael
Kofoed. CJ prøver at få fat i et til en rimelig pris.
 CJ kommer med forslag ang. de årlige vagtpenge bliver ændret til ”udbetaling hvor udgift
er” og evt. gældende fra 2014/2015
9) Næste møde er aftalt til d. 26 November 2013

