
Referat af ordinær generalforsamling d. 25. maj 2020 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 . 

Formand: Claus Petersen 

Næstformand: Mark Høgdahl 

Bestyrelsesuppleant: Helena Mikkelsen 

Revisor og revisorsuppleant: Brian Brinch 

8. Eventuelt 

Ad 1) 

Formand Claus Petersen konstaterede at GF ikke var lovligt indvarslet (blot 2 uger i 

stedet for 3 pga. Coronasituationen), der fremkom dog ikke nogen indsigelser herimod. 

Mandater: Der er 16 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen, inklusive 

bestyrelsen. 

Ad 2) 

Mødesektretær: Mark Høgdahl 

Ad 3) 

Formandens beretning 

(Claus' beretning indsættes) 



Under bemærkninger til formandens beretning blev der ytret ønske om at klæderne i 

såvel Snokkerafd. og Poolafd. kunne blive skiftet lidt oftere.  

Ad 4) 

Turneringsledernes beretning 

Jesper Pedersen (Pocket): 

Snooker 

Daniel Kandi vinder GP 1 – afgiver 1 sæt – break 81, 80, 62 

Daniel Kandi vinder DTC 1 – afgiver 2 sæt 

Daniel Kandi tager amatør VM i Tyrkiet, taber desværre i de sidste 32 – break 131 

Daniel Kandi vinder GP3 i Aarhus – uden at afgive et eneste sæt 

Daniel Kandi bliver 3'er til Masters 

Daniel Meyer fik lavet snookerhygge før jul – fem tilmeldte og der var fælles æbleskiver 

Daniel Kandi bliver 2'er til Nordisk Mesterskab i CPH Pool & Snooker 

Daniel Kandi vinder GP4 i Odense 

Pool 

Karshing Cheng vinder DPT Standard 9Ball over Brian Brinch 

Daniel Kandi bliver 2 til DPT Elite 

Per Thomsen vinder AM 8Ball - har fået nyt nickname: The Comeback Kid 

Helene Krogsgaard Mikkelsen vinder DM 8Ball for kvinder 

Alan Conway bliver 3. til DM 8Ball 

Per Thomsen bliver 2'er til AM 14-1 

Brian Brinch bliver 2'er til AM 10Ball 

Søren Rydlund bliver ny klubmester i 8Ball – 5 spillere var med 

Joel Rosenfeldt vinder DTP Standard og Kar Shing Cheng bliver 2'er 



Alan Conway bliver 5'er til DM 9Ball 

Helene Krogsgaard Mikkelsen bliver 2'er til AM 9Ball 

Per Thomsen bliver delt 3'er til AM 9Ball 

Alan Conway bliver delt 3'er til DPT Elite 8Ball 

Søren Rydlund bliver en del af DDBU Pool Udvalg 

3 Bande (Brian V.) 

(beretning indsættes) 

 Ad 5) Regnskab 

Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab (Finn Nielsen) 

Vores omsætning (øl, vand og kaffe) er kr. 150.922,- og fastholder udmærket 

dækningsbidrag på 54 %. 

Mindre nedgang i vores medlemstal/kontingenter 

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 

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 discplin i en 

anden klub, deltage i klubmesterskabet i ABK 31 

Forslag (2) omkring tilskud til kørsel for poolspillere - vedtaget med 14 stemmer for, 

ingen imod 

Forslag (3) omkring refundering af tilmeldingsgebyr til diverse turneringer - ikke 

vedtaget med 8 imod og 2 for 

Ad 7) 

Claus Petersen genvalgt (formand) 

Mark Høgdahl genvalgt (næstformand) 

Tom Larsen blev valgt til bestyrelsessupleant 

Brian Brinch blev genvalgt til revisor 

Bjarke blev genvalgt til revisorsupleant 

Ad 8) 

Opfordring til at etablere et tv-bord i Poolafd. ved opsætning af kamera m.v. 

Opfordring til at etablere et skab/rum til baller m.v. til aflåsning/opbevaring for enkelte 



turneringsspillere 

Gæstekort til parkering, tilgængelighed under turneringsbesøg opprioriteres og 

oplysning herom tilvejebringes 

 

 


