
ØRBÆK BILLARDKLUB  
 

Møde Bestyrelsesmøde 

Dato Den 28. oktober 2021 

Sted Hos Jesper 

Deltagere Jesper Jørgensen, Dorthe Lauridsen, Kirsten Kirt Hansen, Jimmy 

Lauridsen 

Gæst  

Afbud Erling Thomsen 

Nyt møde 27. januar 2022 hos Erling 

 

REFERAT 
 

 

1.. Formandens orientering/Jesper Jørgensen 

 a. Vi har fået en besked fra Ørbæk Midtpunkt, at der skal udskiftes lysstofrør i 

 loftslamperne, så der bruges mindre strøm. Det bliver udført i løbet af kort tid. 

 

 b. Vask opsættes og tilsluttes i start november. Placeres i Loungen. Der skal være 

 engangs servietter og sæbedispenser. Samt en affaldskurv/spand. 

  

 c. Jesper undersøger sammen med Mogens vedr. Ørbæk Marked. Der bliver uden tvivl 

 brug for nye interesserede hjælpere. 

 

 d. Jesper ønsker at lave et tjek vedr. køleskab, m.h.t. salg og hvordan det økonomisk 

 hænger sammen over e næste tre måneder.  

 

2.. Kassererens orientering/Dorthe Lauridsen 

 a. Dorthe havde regnskab med som blev omdelt. Der var enkelte spørgsmål til nogle af 

 posterne. Økonomien ser fortsat fint ud.  

 

3.. Turneringslederens orientering/Erling Thomsen 

 a. Afbud. Ingen emner. 

 

4.. Bestyrelsesmedlem/Jimmy Lauridsen.  

 a. Jimmy har søgt Albani Fonden om 16.000,- til kamera og opsætning ved de to andre 

 kegleborde.  

 

 b. Klubdragt. Vi arbejder frem mod udskiftning af klubskjorte til opstart af den nye 

 sæson 22/23. Jimmy har udarbejdet en køreplan, idet der er flere ting som skal 

 koordineres, bl.a. logo/sponsorer på klubdragten, placering, størrelser osv. 

 

 c. Jimmy har afsendt to indstillinger vedr. Årets Idrætsforening. 

 

 d. Jimmy nævnte at klubben har 50 års fødselsdag i 2023. Hvilket bør fejres på et eller 

 andet niveau, evt. med klubfest, opvisningskamp eller lign. 

 Bestyrelsen drøfter det igen senere.  

 

 

 



5.. Bestyrelsesmedlem/Kirsten Kirt Hansen 

 a. Kirsten nævnte at det ikke går så godt med navne på rengøringslisten i klubben. Vi 

 udsender en reminder. Det kan kun være i alles interesse at vi har en ren og pæn klub at 

 komme i og det bør ikke være bestyrelsens opgave at holde klubben ren. Det bør være 

 et fælles projekt. 

 

  

 
7.. Eventuelt 

 Nyt møde blev fastlagt til den 27. januar 2022 hos Erling Thomsen. 

 

Referent: Jimmy Lauridsen 


