
ØRBÆK BILLARDKLUB  
 

Møde Bestyrelsesmøde 

Dato Den 1. juni 2021 

Sted Hos Dorthe og Jimmy 

Deltagere Jesper Jørgensen, Dorthe Lauridsen, Erling Thomsen, Jimmy Lauridsen 

Gæst  

Afbud Kirsten Kirt Hansen 

Nyt møde Ikke planlagt 

 

DAGSORDEN 
 

 

1.. Formandens orientering/Jesper Jørgensen 

 a. Køleskab 

 Man blev enige om, at der indkøbes et større køleskab. Jesper undersøger. 

 

 b. Kaffemaskine. 

 Man blev enige om, at der indkøbes en kaffemaskine til klubben. 

 Den må benyttes når der er lukket i Cafeen. Vigtigt at dette bliver overholdt. 

 Indtil videre indkøber klubben kaffe og så bliver det vurderet løbende om der skal sættes 

 en pris på for en kop kaffe. 

 

 c. Dør til hallen. 

 Lås skal skiftes, sådan at det er samme nøgle som til fordøren. Jesper snakker med  

 Midtpunkt om dette. 

 

 d. Maleri til ophæng i Lounge. 

 Klubben har en aftale med Torur om et maleri med billardmotiv og nu har vi så også et 

 andet tilbud om maleri til udsmykning af lokalerne. Bestyrelsen vil gerne have begge dele 

 og Jimmy aftaler videre m.h.t. til det praktiske. 

 

 e. Nye medlemmer, unge/ældre. 

 Jimmy har ansøgt en pulje hos Nyborg Kommune og vi afventer svar, inden vi   

 foretager os mere. 

 Klubben har brug for nogle flere lidt yngre medlemmer, måske ikke de helt unge som 

  kan være lidt svære at få tag i, men nye medlemmer mellem 18 og 40 år kunne vi godt 

  bruge lidt flere af. 

 Og så vil vi naturligvis gerne have flere ældre medlemmer også. 

 Vi afventer svar og så kigger vi på hvordan det skal gribes an. 

 

 

2.. Kassererens orientering/Dorthe Lauridsen 

a. Nye spillerskjorter/polo. 

Dorthe undersøger mulighed for at få nye skjorter/polo, evt. med reklamelogo på ryggen. 

Måske hvis det hele falder i hak, til den nye sæson. Vi afventer hvad der kommer ud af det. 

 

3.. Turneringslederens orientering/Erling Thomsen 

 a. Ingen emner, afventer Spillermøde og tilmelding til turneringer 21/22. 

 



4.. Bestyrelsesmedlem/Jimmy Lauridsen.  

 a. Reception, fremvisning af Lounge. 

 Bestyrelsen vil arbejde på at lave en lille reception i september, hvor vi kan vise vores  

 Lounge frem. 

 

 b. DIF’s Udviklingspulje 

Denne pulje er fortsat åben for ansøgninger og Jimmy foreslog at vi skulle prøve at 

ansøge  om tilskud til en ny scoretavle ved carambolebordet. Vi ansøger om kr. 6000,- 

 

c. Fællesspisning, sociale aktiviteter. 

Vi har fortsat et stort beløb fra puljebevilling til sociale aktiviteter som ikke er brugt 

endnu.  Vores ældre om formiddagen har tidligere fået tilbudt et beløb til afholdelse af 

julefrokost. Det blev ikke til noget af forskellige årsager, men beløbet vil fortsat være til 

rådighed. 

 Herudover planlægger vi at lave et socialt arrangement op til sæsonstart og et igen sidst 

 på året. mere om dette på et senere tidspunkt efter sommerferie. 

 

 d. Dorthe og Jimmy deltager i DDBU’s Årsmøde i Brøndby. 

 

e. DIF og idrætten generelt er meget obs på streaming fra kampe m.v. og Jimmy 

foreslog, at vi evt. drøfter det igen på et senere tidspunkt og søger DIF’s Udviklingspulje 

om tilskud og andre som evt. kunne have lyst til at bidrage med et beløb, så vi på sigt 

kan løfte vores kamera projekt op på samme niveau som flere af de øvrige 

billardklubber. 

Der var enighed om, at vi arbejder videre med det. 

 

5.. Bestyrelsesmedlem/Kirsten Kirt hansen 

a. Afbud 

 
7.. Eventuelt 

Ikke yderligere emner. 

 

Referent: Jimmy Lauridsen 


