
Referat af ordinær generalforsamling d. 23. maj 2019 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 . 

Kasserer: Finn Nielsen 

Bestyrelsessuppleant 

Revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Ad 1) 

Dirigent: Brian Brinch konstaterede at GF var lovligt og rettidigt indvarslet d. 26. april 2019 

Mandater: Der er 16 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen, inklusive 

bestyrelsen. 

Ad 2) 

Mødesekretær: Mark Høgdahl 

Ad 3) 

Formandens beretning 

Velkommen til denne generalforsamling i ABK 31 som er min første af slagsen som formand. Om det kan blive til 

lige så mange år som min forgænger Brian vides ikke men et er sikkert og det er at jeg kommer ikke til og tangere 

Erik Soelbergs periode, dertil er jeg vist begyndt et årti eller 2 for sent. 

1. Året har budt på en del opgaver i vores forening. Nok den største ting var den som Brian fik sat i værk lige 

inden han trådte tilbage nemlig opslaget om og få baren væk.  Husker tydelig mange havde negative 

kommentarer og lignende og ikke ønskede den væk og mente at det var nostalgi og et minde om klubben. 

Jeg selv var må jeg da sige også en af dem der havde tanker om at den bar bare ikke skulle fjernes men 

forblive også vores tid ud. Men jo mere snakken gik på og få fjernet bare og hvad området kunne benyttes 

til så syntes jeg efterhånden selv og egentlig ganske hurtig at det gav go mening. Baren kom ned, 

Slikautomaten kom væk og så begyndte etableringen af det område som er blevet til hyggeområdet og 

syntes faktisk det er smadderlækkert. Det har taget tid det er sandt men syntes det har været tiden værd 

og vente på. Og det skal nok komme til og give mere ryk i automaten det er der allerede lavet bevis på da 

vi var 4 personer der sad der til lidt over midnat efter vores Caramboleturnering i starten af måneden. Der 

er kommet nyt TV signal ind i klubben og fjernsynet der er indkøbt til klubben har til info indbygget 

Cromecast så alle med adgang til eget Kozoom er meget velkommen til og caste det op på skærmen hvis 

man alligevel er i klubben og der skulle foregå noget stort billardmæssigt et sted på kloden.         



2. I Carambolen fik vi sat streaming op på vores 2 nederste borde. Inden vi satte dette skib i søen så havde 

jeg ringet og snakket med 2 steder. Bl. a. Kolding men også Asaa. ( henrik ) og det og få lavet streaming 

viste sig ikke og være gratis. Ej heller for vores vedkommende.  Vi ønskede kamera monteret lige over 

bordet så det kigger udelukkende på spillefladen og så scorebord i hjørnet af skærmen. Jeg kontaktede 

Datadiscount og havde en god dialog med dem og det var i klubben og se omgivelserne an og mente godt 

at det var en opgave de kunne løse. Vi fik så et tilbud fra dem der lå meget lig med det som andre klubber 

har måtte ofre på det men der løb lidt mere på bla. Indkøb af de korrekte kameraer. Dette ser man ikke ret 

mange steder herhjemme og det mente vi ville være den bedste løsning og flotteste. De 2 første kamera 

der blev indkøbt viste sig så desværre ikke og kunne benyttes i vores lyskasser så planen er med dem at vi 

vil prøve og sætte det ene op i Snookeren. Her er der trukket et kabel ind således det skulle kunne kobles 

på og derinde skal det filme skråt ned på bordet så det burde kunne lykkes.    Det som der er brugt til 

det hele er en ny PC der kan trække det. Arbejdstimer, Kamera og så opsætningen og det og teste det.  

Det virker nu med det lille dilemma at de minicomputer som styre vores scorebord er begyndt og lave 

opdateringer hvilket de ikke burde men her har jeg haft kontakt til vores gamle medlem Mike som nu er i 

Asaa og deroppe har de samme scorebord og også har døjet med de opdateringer og det har de fået styr 

på med hjælp fra Mike og det får vi også her og så skulle det hele køre optimalt.  

3. i vores Pool og kegleafdeling står vi med en anden arbejdsopgave som kommer til og gå i gang her inden 

for ganske kort tid og det er nedtagning af et poolbord og opsætning af et helt nyt keglebord samt 

totalrenovation af de 2 eksisterende kegleborde. Vi har så stort et run på de 2 borde vi har i dag så vi var 

ganske enkelt pisket til og gøre noget for dem og det viser sig jo også at det ikke blot er ældresagen der 

benytter bordene men inden for den seneste 2-3 måneder er der også kommet en 2-3 nye 

keglemedlemmer så det tegner godt.  

4. I poolen har vi 2 piger i skikkelse af Anita og Helena og der skal lyde stor ros og tak til dem for det som de 

begge har fået sat i værk. Helena har fået startet en Tirsdagsturnering op med deltagelse af spiller fra egen 

klub men også Dans og Eddies kommer denne aften og jeg fornemmer de har en super hyggelig aften, når 

de har deres ugelige turnering. Anita kom så også lige pludselig på banen med at hun gerne ville prøve og 

invitere nogle unge mennesker fra ungdomsskolerne op om mandagen til Pool og kegler så det køre hun 

om Mandagen fra 16-18 og efter sigende går det helt super. Vi sidder jo 3 i bestyrelsen. 2 rimelig grønne 

gutter i skikkelse af Mark og jeg og så en erfaren gut i skikkelse af Finn som har så meget erfaring med ja 

stort set det hele så tak for det store stykke arbejde der laves fra hans side.  

5. Slut.                   

Ad 4) 

Turneringsledernes beretning 

Jesper Pedersen (Pocket): 

Snooker 

Daniel Kandi vinder Nordisk Mesterskab 

Daniel Kandi genvinder hans DM-titel 

Daniel Kandi vinder Grand Prix 4 

Daniel Kandi vinder DTC3 + DTC4 

Daniel Kandi vinder DTC Grand Final 

 

 

 



Pool 

Helene Krogsgaard Mikkelsen har fået ugentlige turneringer op at køre - godt initiativ 

Helene Krogsgaard Mikkelsen vinder DM for kvinder i 9Ball 

Helene Krogsgaard Mikkelsen bliver 3. til DM for kvinder 8Ball 

Anita Steffensen har fået noget ungdomstræning om mandagen 

Jesper Pedersen vinder sølv til AM 14-1 

Jesper Pedersen vinder bronze til AM 8Ball 

Alan Conway bliver 3. til DPT 9Ball 

Alan Conway bliver 3. til DPT 8Ball 

Alan Conway & Martin Brackenbury vinder DM scotch double 9Ball 

Joel Rosenfeldt vinder handicap 9Ball turnering over Bjarke Larsen 

Theis Magle bliver klubmester i 8Ball - vinder over Brian Brinch 

Søren Rydlund Nielsen vinder sølv til MM 10Ball 

 

3 Bande (Jan Irgens) 

Claus Petersen blev 2'er i Mesterrækken 

Michael Elvensø vandt A-rækken 

Michael vandt samtidig Landsfinalen i A-rækken 

Elitehold i 3 bande slutter som nr. 5  

1 div. Ender som nr. 2 

2 div. Ender også som nr. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ad 5) 

Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab (Finn Nielsen) 

Vores omsætning (øl, vand og kaffe) er kr. 147.050,- og fastholder udmærket dækningsbidrag på 56 %. 

Det er dejligt at se, at vores tiltag med yderligere tilskud til aktiviteter fortsatte i 2018. 

Vores medlemstal/kontingenter stort set uændret 

Der er sket rigtig meget i 2018: 

Reparation af vekselautomat kr. 3.700,- 

Gaver til afg. bestyrelse samt Tove Olsen kr. 2.320,- 

2 stereoanlæg kr. 8.016,- 

Streaminganlæg kr. 53.500,- 

Nye stole kr. 20.000,- 

Ny computer + officepakke kr. 7.000 m,- 

Rep. af kaffemaskine kr. 2.335,- 

Indkøb sofa kr. 2.300,- 

Nyt loft kr. 20.000,- (bevilget tilskud kr. 25.000,-) 

Udskiftning vinduer + rullegardiner + radiatorventiler kr. 587.802,- (tilskud kr. 429.000,-) 

Ekstraindtægter sponsorer kr. 57.000,- 

Årets resultat andrager et regnskabsmæssigt underskud på kr. 156.065,- 

Afskrivninger andrager ca. kr. 55.000,- 

Vores egenkapital andrager kr. 2.276.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 6) 

Indkomne forslag 

Forslag (1) Helene Krogsgaard Mikkelsen om udvidelse af bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer 

Forslaget kræver vedtægtsændring og der blev vejledt omkring evt. at indkalde til ekstraordinær GF, hvor forslaget 

evt. kan stilles til afstemning – forslaget annulleret. 

_______________________________________________________ 

Forslag (2) Bjarke Larsen har fremsendt 3 forslag:  

 
Forslag 1 
Da der for Snooker og pool spillere ikke findes nogle officielle holdturneringer, ligesom der er i Cambole og kegler, hvor 
spillerne får kørselstilskud. 
Vil vi foreslå at Snooker og pool spillere, får kørselstilskud til at deltage i individuelle turneringer. 
 
Forslag 2:  
Pool spillere skal have tilmeldingsgebyr refunderet ved deltagelse i egen række, samt en række bedre. Årsagen til 
dette, er at der kun er 4 turneringer pr sæson i sin egen række. 
 
Forslag 3:  
Helene og Bjarke ønsker at stille op til posten som turneringsleder og dele den ligeligt imellem os. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bjarke Larsen 
 

Ad forslag (1) omkring tilskud til kørsel for poolspillere  

Ændringsforslag til: Såfremt man kunne fylde en bil ville man gerne have tilskud til benzin/bro til  

turneringer (2 stk) på Sjælland. 

Vedtaget med 14 stemmer for, ingen imod. 

Ad forslag (2) omkring refundering af tilmeldingsgebyr til diverse turneringer - ikke vedtaget med 8 imod og 2 for. 

Ad forslag (3) Bestyrelsen udpeger turneringsledere efter hver generalforsamling. 

Ad 7) 

Finn Nielsen genvalgt til kasserer 

Helene Krogsgaard Mikkelsen blev valgt til bestyrelsessuppleant 

Brian Brinch blev genvalgt til revisor 

Bjarke blev valgt til revisorsuppleant 

 

 

 



Ad 8) 

Daniel Kandi blev kåret til årets spiller i ABK 31. 

Evt. Opklarende spørgsmål fra Jesper fra Pool, omkring hvorvidt man kan deltage i klubmesterskab – 

uagtet der måske tidligere er givet et i bedste fald vildledende svar, kan alle aktive spillere, som ikke har en licens i 

den klubmesteraktuelle disciplin i en anden klub, deltage i klubmesterskabet i ABK 31. 

 

Dirigent 

Brian Brinch Christensen 


