
Ørbæk Billardklub 

 

Generalforsamling afholdes tirsdag den 25. maj 2021  

i klubben kl. 19.00 

 
Dagsorden iflg. klubbens love 

 
1. Valg af ordstyrer. 

 

2. Valg af stemmetæller. 

 

3. Formanden aflægger beretning. 

 

4. Kassereren gennemgår regnskabet. 

 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er: 

 Jesper Jørgensen – modtager genvalg 

 Jimmy Lauridsen – modtager genvalg 

 

6. Valg af suppleant til bestyrelse. 

 På valg er Søren Melin 

 

7. Valg af revisor.  

På valg er Leo Hansen 

 

8. Valg af suppleant.  

På valg er Torben Nedergaard 

 

9. Indkomne forslag 

 

10. Eventuelt. 

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes på e-mail til 

formanden Jesper Jørgensen, formand@orbaekbillard.dk, eller afleveres skriftligt til et af 

bestyrelsesmedlemmerne senest 7 dage før. 



ØRBÆK BILLARDKLUB  
 

Møde Generalforsamling  

Dato Den 25. maj 2021, kl. 19.00 

Sted Ørbæk Billard Klub 

 

REFERAT 
 

 

1.. Valg af ordstyrer 

 Niels Andersen blev foreslået og valgt. 

 

2.. Valg af stemmetællere 

 Bent Nielsen og John Hansen blev foreslået og valgt. 

 

3.. Formandens beretning 

Beretning er vedlagt referat. 

Jesper Jørgensen aflagde beretning for bestyrelsen og knyttede enkelte kommentarer til 

beretningen. 

 

Der var enkelte kommentarer til beretningen. 

Bl.a.: 

- Pårørendeliste. Kirsten har forsøgt at få listen ajourført. Der mangler fortsat enkelte 

data. Bestyrelsen opfordrer til at alle får deres data på listen, hvis vi skulle komme i en 

lignende situation, hvor et medlem pludselig faldt om i klublokalet og havde brug for 

hjælp. Med pårørende listen vil der altid være mulighed for at tlf. nr. på en nært 

pårørende til personen. 

 

Jimmy gav en kort orientering om hvordan instruktion i klubben fungerer. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

4.. Kassererens gennemgang af regnskabet 

Dorthe Lauridsen gennemgik regnskabet og noter som var udsendt tidligere. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

 

5.. Valg til bestyrelsen 

Der var valg til bestyrelsen af to personer: 

Formand Jesper Jørgensen Genvalgt 

Sekretær Jimmy Lauridsen Genvalgt 

 

6.. Valg af suppleant til bestyrelsen  

 Søren Melin blev foreslået og valgt. 

 
7.. Valg af revisor 

 Niels Andersen blev genvalgt som revisor. 

 Leo Hansen blev genvalgt som revisor. 

 



8..  Valg af revisorsuppleant 

 Torben Nedergaard blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

9..  Indkomne forslag 

Ingen forslag til behandling. 

 

10..  Eventuelt 

Der var lidt snak om at modtage ting fra klubben på mail. Der var forslag om, at man 

samtidig sender en SMS om, at der er udsendt en mail med nyt fra klubben, så flere får 

tjekket deres e-mail. 

 

Bestyrelsen opfordrer til at man tilmelder sig hjertestarterkursus i Ørbæk Midtpunkt. Der 

bliver udsendt info om dette snarest. 

 

Brug af Billardresultater.dk ved holdkampe. Har man ikke login, så kontakt Erling. Det er 

vigtigt at alle turneringsspillere så vidt muligt, har et login og kan udfylde skema m.m. 

 

 

Mødet slut. 

 

Referat er godkendt af: 

 

Jesper Jørgensen, formand 

 

Niels Andersen, ordstyrer 

 

 

 

Jimmy Lauridsen, referent, den 26. maj 2021. 

 



Ørbæk Billardklub 

Regnskab 1. April 2020 – 31. Marts 2021 
 

 

 
 
 
Indtægter 
    

Medlemskontingenter   17.825,00 

Indmeldelsesgebyrer   50,00 

Nøgledepositum (udleveret)   50,00 

Turneringer/licenskort   9.130,00 

Kaffe/brød medlemsbetaling   2.125,00 

Sponsorater   7.500,00 

Ørbæk Marked   0,00 

Ø-pulje   0,00 

Tilskud fra puljer, fonde m.m.   85.057,00 

Gaver   0,00 

Renteindtægter   0,00 

Gebyr, for sent kontingent   250,00 

Arrangementer, egenbetaling   0,00 

Salg øl og vand - Kontakt   13.550,00 

Salg øl og vand - MobilePay   3.649,25 

Interne turneringer   400,00 

Diverse   0,00 

    

    

    

SUM indtægter   139.586,25 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
    



 

 
Udgifter 
 
 

Hjemmeside/Facebook, PR   401,00 

DDBU kontingent   1.850,00 

DDBU turnering/licens   15.735,00 

Turnering/fortæring, Ørbæk Midtpunkt  14.281,00 

Kørselsgodtgørelse   1.690,00 

Nøgledepositum (Returneret)   0,00 

Kontorhold, kopier m.m.   1.120,00 

Gravering og præmier   594,75 

Bestyrelsesmøder   400,00 

Repræsentation   879,00 

Generalforsamling   410,00 

Andre møder   0,00 

Andre medlemskaber   0,00 

Annoncer   0,00 

Klublokale, vedligehold   105.529,06 

Klublokale, klæder, baller, m.m.   20.389,00 

Forsikring   3.481,85 

Kurser   0,00 

Klubarrangementer   8.241,86 

Andre arrangementer   596,00 

Rengøringsartikler   371,55 

Rengøring, lokale   144,00 

Øl og vand - Køb til køleskab   1.175,00 

Gebyrer m.m - MobilePay   543,75 

Interne turneringer   0,00 

Diverse   1.392,93 

    

    

SUM udgifter   179.225,75 
 

    

 

  



 
Aktiver    31-03-2021   01-04-2020 

   

Kasse   4.933,50  6.049,50    

Bank   126.275,94  164.799,44    

SUM aktiver   131.209,44              170.848,94    

         

Passiver         

Egenkapital   170.848,94      

Overskud/underskud   -39.639,50      

SUM passiver   131.209,44      

 

 

Revisorer: 

Leo Hansen    Niels Andersen 

____________________________  ____________________________ 

Dato________________________  Dato ________________________ 

 

Bestyrelsen: 

Formand: Jesper Jørgensen   Kasserer: Dorthe Lauridsen 

____________________________  ____________________________ 

Dato________________________  Dato________________________ 

 

Sekretær: Jimmy Lauridsen   Bestyrelsesmedlem: Kirsten Hansen 

____________________________  ____________________________ 

Dato________________________  Dato________________________ 

 

Turneringsleder: Erling Thomsen 

____________________________ 

Dato________________________ 

  



Noter til regnskab Ørbæk Billardklub 2020/2021 

Indtægter: 

Konto 1000 - Medlemskontingenter: 

Der er i år indbetalt 17.825,00 kr. i kontingent. 

Det er 5.875,00 kr. mindre end sidste år, idet vi besluttede ikke at opkræve kontingent for Marts-April-Maj, 

grundet corona. 

 

Konto 1005 - Sponsorater: 

Vi har nu 15 sponsorer som hver betaler 500,00 kr. årligt. I alt 7500,00 kr.  

 

Konto 1006 - Ørbæk Marked: 

Efter som der ikke har været afholdt Ørbæk Marked i 2020, har vi ikke haft nogen indtjening på dette.  

(Tilskud på 8500,00 kr. fra Ørbæk Borgerforening er bogført på konto 1008) 

 

Konto 1008 – Tilskud fra puljer, fonde m.m. 

Vi har modtaget 85.057,00 kr. i tilskud. 

Ud af dette beløb er 4000,00 kr. fra kommunen, som erstatning for vandskade på et af vore klæder. 

Det resterende beløb på 81.057,00 kr., er tilskud vi har søgt genne div. puljer og fonde. 

Tak til Jimmy for et stort arbejde ang. dette. 

 

Konto 1011 – Gebyr-for sent indbetalt kontingent. 

Her er der indbetalt 250,00 kr. 

Til forskel fra sidste år, hvor beløbet var 550,00 kr. er det jo faldet, hvilket er positivt. 

 

Konto 1013 – Salg Øl/Vand kontant: 

Der er i alt solgt for 13.550,00 kr. i kontanter fra vores køleskab. 

vi når jo lagt fra sidste års indtægt på 20.228,00 kr., men da det skyldes at vi ikke har haft åben, er der jo en 

forklaring. 

 

Konto 1014 – salg Øl/Vand MobilePay: 

Der er solgt for 3797,00 kr. fra vores køleskab via Mobilepay. 

I regnskabet vises tallet som 3649,25 kr. Det skyldes, at vi betaler gebyr for at kunne benytte MobilePay. 

i år var gebyret på 147,75 kr. 



Udgifter: 

Konto 2003 – Turnering/Fortæring Ørbæk Midtpunkt: 

Vi har betalt 14.281,00 kr. til Cafeen i Ørbæk Midtpunkt. 

Ud af det beløb, er de 10.275,00 kr. indkøb til vores køleskab, hvilket vil sige, at vi kun har købt kaffe og 

brød for 4006,00 kr.  

 

Konto 2014 – Klublokale/Vedligehold: 

Beløbet på 105.529,06 kr. vedrører: 

 

Betaling til kommunen for etablering af lounge 50.000,00 kr. 

Café og dommerborde/stole 13.675,00 kr. 

TV + Kamera 10.080,80 kr. 

Støvsugere til billardborde 10.356,00 kr. 

Mundstykker til støvsugere 760,00 kr. 

Gardiner til lounge 8750,00 kr. 

Møbler til Lounge 6000,00 kr. 

Diverse indkøb 5907,26 kr. 

 

Konto 2015 – Klublokale, klæder, baller m.m.: 

Vi har fået skiftet klæder på de fire kegleborde samt indkøbt fire sæt nye turneringsballer. 

 

Konto 2018 – Klubarrangementer: 

Vi nåede at afholde både klubmesterskab og et par klubaftner med spisning inden nedlukning af klubben. 

 

Konto 2022 – Køb af ØL/Vand til køleskab. 

Udover de Øl/vand der er købt til vores køleskab i cafeen, har vi måtte købe Øl/Vand i supermarkedet, når 

der ikke har været åben i Cafeen. Det sker primært når der er lukket om sommeren. 

 

Konto 2023 – Gebyr MobilePay: 

Udover det gebyr på 147,75 kr. vi har betalt for brug af MobilePay, betales der 0,75 øre pr. transaktion. 

Dette beløb sig i år til 573,75 kr. 

 

Konto 2025 – Diverse: 

Denne post indeholder gebyr Renter til SparNord på 1092,93 kr. Samt udgift på 300,00 kr. til indkøb af 

mundbind til klubben. 


