
ØRBÆK BILLARDKLUB  
 

Møde Bestyrelsesmøde 

Dato 12. august 

Sted Hos Kirsten Kirt Hansen 

Deltagere Jesper Jørgensen, Dorthe Lauridsen, Erling Thomsen, Kirsten Kirt 

Hansen, Jimmy Lauridsen 

Gæst  

Afbud  

Nyt møde Hos Jesper Jørgensen den 28. oktober, kl. 19.00 

 

REFERAT 
 

 

1.. Formandens orientering/Jesper Jørgensen 

a. Reception i nyt lokale 

Jesper og Jimmy arbejder videre med invitation, dato og hvem der skal inviteres til 

præsentation af den nye Lounge. 

 

b. Fortæring i.f.m. turneringskampe. 

Der en prisstigning i Cafeen på dette, smørrebrød og håndmadder stiger med 3 kr. pr. 

stk. Med hensyn til de individuelle turneringer på hjemmebane, så fastholdes 

beslutningen om, at den enkelte spiller selv bestiller og betaler i Cafeen og efterfølgende 

får refunderet 50% af udgiften hos kasserer Dorthe Lauridsen. 

 

c. Ny scoretavle ved carambolebordet. 

Vi har fået tildelt kr. 7.000 fra DIF og DGI’s foreningspulje, til en ny scoretavle. Jesper 

aftaler nærmere med Mogens Pedersen ang. indkøb og opsætning. 

 

 d. Møde med medierådgiver. 

Jesper og Jimmy mødes med en medierådgiver fra Fynske Medier, mandag den 16. 

august i klubben. 

 

 

2.. Kassererens orientering/Dorthe Lauridsen 

a. Nye skjorter. Sponsorlogo m.m. 

Dorthe arbejder videre med projekt nye spilleskjorter. Der skal laves aftaler ang. 

klubnavn samt sponsorlogo/navn på spilleskjorterne. 

Der arbejdes ud fra at der bliver både en skjorte og en polotrøje og den lyseblå farve 

fastholdes. 

Udgiften til skjorter og polo skal ligeledes afklares. 

Den nye spilledragt skal være klar til sæson 2022/23. 

 

b. Regnskab til orientering. 

Dorthe vil fremover medbringe en kopi af regnskabet som det ser ud på mødedagen, så 

alle er orienteret om hvordan økonomien ser ud. Der kan være enkelte poster som ikke 

kan være helt up to date. 

 

 c. Bord til Lounge 



Dorthe og Jimmy forsøger at finde et lille/pænt bord til Loungen, hvor kaffemaskine m.m. 

kan placeres. 

 

 

3.. Turneringslederens orientering/Erling Thomsen 

 a. Orientering om turneringerne 

Holdturnering er udskrevet og sat op i klubben og interesserede spillere er tilmeldt de 

individuelle turneringer. 

 

 b. Cupper. Ladies Cup, Senior Cup 

 Klubben ansøger om afholdelse af en Ladies Cup og en Senior Cup i sæson 2022/23. 

 

 c. Finn’s Mindeturnering. 

Det er aftalt at der etableres en Mindeturnering for Finn Langæble, hvor der indkøbes en 

vandrepokal. Erling indkøber pokal og starter turneringen op. Denne turnering er for 

seniorerne om formiddagen. 

 

 e. Klubmesterskab. 

Erling laver opslag om Klubmesterskab, primært til afvikling om formiddagen, afvikles 

som 3 mands- puljer. 

Herudover afvikles Klubmesterskab for spillere over 15 i snit, hvis der er interesse for 

det. 

 

4.. Bestyrelsesmedlem/Jimmy Lauridsen.  

 a. Åbent Hus. Evaluering 

Man havde en kort evaluering af de arrangementer der er afholdt, foreløbig to onsdage 

og det er en stor succes. P.t. ser det ud til at vi som minimum kan få en 

medlemsfremgang på 15 % og sandsynligvis mere, idet der er en onsdag tilbage endnu. 

De nye interesserede er kommet via mund til mund og omtale i avisen, og den måde, 

samt Facebook, hjemmesiden og kontakt til kommunen er måden at gøre det på 

fremadrettet. 

 

 b. Klubaften 

I forlængelse af Åbent Hus arrangementerne, besluttede bestyrelsen at opstarte en fast 

klubaften, tirsdag aften, så de nye og øvrige medlemmer får en mulighed for at komme i 

klubben og med en rimelig garanti for at der er nogen at spille med. Jimmy orienterer de 

nye interesserede og klubbens medlemmer om den nye klubaften. 

Ny interesserede får gratis kontingent til december og får udleveret nøgle til klubben når 

de har udfyldt ansøgning om medlemskab. 

  

 c. Sociale arrangementer 

Vi har fortsat ca. 8.000 kr. i forhold til puljetilskud fra Kulturstyrelsen, som skal benyttes 

til sociale arrangementer, bl.a. fællesspisning. Det forsøger vi at sætte i værk inden så 

længe. 

Første arrangement i oktober og et i december måned, samt et arrangement for 

medlemmerne om formiddagen. 

 

 d. Malerier i Lounge 

Vores aftale med Søren Egemose om levering af en serie på 6 malerier med billardmotiv, 

til ophæng i Loungen, er i gang og bliver sandsynligvis leveret i september/oktober 

måned. Tenax har sagt ja til at give et tilskud til disse malerier. Tak for det. 

 

 f. Kameraoptagelser, Kanal på Youtube. 

Man drøftede muligheden for at lægge andre optagelser af kampe på klubbens Youtube 

kanal, f.eks. udekampe, hvis den pågældende klub giver tilladelse til det. 



Det var der ingen indvendinger imod, tværtimod vil det være fint hvis alle kampe med 

klubbens spillere kan være tilgængelig på klubbens Youtube kanal. 

 Jimmy snakker med Mogens om dette. 

 

5.. Bestyrelsesmedlem/Kirsten Kirt hansen 

 Ikke yderligere emner. 

 
6.. Eventuelt 

 Ikke yderligere emner. 


