ØRBÆK BILLARDKLUB

Møde
Dato
Sted
Deltagere
Gæst
Afbud
Nyt møde

Bestyrelsesmøde
18. maj 2020
Hos Jørgen Jørgensen
Jesper Jørgensen, Dorthe Lauridsen, Jørgen Jørgensen, Jimmy
Lauridsen
Kirsten Hansen
Mogens Pedersen

DAGSORDEN
1.. Formandens orientering/Jesper Jørgensen
a. Ny Lounge, hyggelokale
Klubben har endelig modtaget brev fra Nyborg Kommune, med godkendelse af det nye
ekstra lokale. Udskiftning af tag og etablering af udluftning påbegyndes ca. 18. maj og
efterfølgende vil de nye lokaler så blive etableret. Her har vi et begrundet håb om at vores nye
ekstra lokale så kan være færdigt inden sommerferien.
Bestyrelsen drøftede opbyggelse af en repos, sådan at man kan side lidt højere ved selve
ruden ind til spillelokalet og følge kampe der bliver spillet på de bagerste turneringsborde.
Jesper tager kontakt til håndværkerne og Jan fra Ørbæk Midtpunkt, både omkring dette og
indhente information om, hvad præcist der vil ske i det nye lokale, bl.a. vedr. indretning.
Vigtigt at vi får klarhed over, om nogle af de midler klubben stiller til rådighed også dækker
indkøb af inventar, borde, stole osv.
Vi har modtaget tegning over det nye lokale og ifølge denne tegning er lokalet på ca. 33 kvm.,
så det er et nogenlunde stort ekstra lokale vi får.
Bestyrelsen valgte at afvente med indkøb af kamera, pc og software, til streaming af kampe i
klubben, til senere, da vi ikke helt ved endnu hvor meget klubben skal bruge på det nye
lokale.
Der er kommet svar på nogle af vores ansøgninger om tilskud, bl.a. kr. 7.000,- fra DIF’s
Udviklingspulje. Herudover har vi tilsagn fra Spar Nord om et tilskud i.f.m. det nye lokale og
DIF er ansøgt om tilskud til manglende indtægt fra Ørbæk Marked i år.
b. Generalforsamling.
Der blev fastsat en ny dato for klubbens udsatte generalforsamling, som nu forsøges afviklet
den 22. juni, men i forhold til de retningslinjer der kommer.
Jesper, Dorthe og Jimmy deltager i DDBU’s Årsmøde. (Efterfølgende vores møde, er årsmødet
blevet udsat til september)
c. Opstart af klubben, rengøring osv.
I forhold til de nye informationer er der et begrundet håb om, at vi måske kan komme i gang
igen inden for en måneds tid. Der er derfor nogle ting som skal på plads inden vi åbner
klubben op igen.
Dorthe undersøger vedr. spritdispensere, der skal indkøbes engangsklude/servietter, der skal
laves opslag om rengøring, afspritning osv.
Baller og kegler skal sprittes af inden man spiller og før hver kamp.
Bestyrelsen blev enige om, at bestille klædepålægning på alle fire borde hos Søren Søgaard

A/S den 6. juni, sådan at klæde bliver pålagt inden sæsonstart.
Når det nye lokale er på plads og klubben åbner op, vil der blive indført nye rutiner vedr.
baller. Træningsballer placeres i spillelokalet, mens turneringsballer placeres i det nye lokale i
skab. Dette bl.a. for at undgå at ballerne bliver blandet og at turneringsballerne bliver benyttet
til træningskampe.
2.. Kassererens orientering/Dorthe Lauridsen
a. Dorthe orienterede om, at regnskab var færdig, bestyrelsen og revisorer har fået det
tilsendt. Dorthe vil lave aftale med de to revisorer, sådan at regnskabet kan blive godkendt,
underskrevet og være klar til generalforsamlingen.
3.. Turneringslederens orientering/Mogens Pedersen. Eksterne turn.
Afbud.
4.. Bestyrelsesmedlem/Jimmy Lauridsen. Instruktion, interne turn., m.m.
a. Ikke yderligere emner.
5.. Bestyrelsesmedlem/Jørgen Jørgensen
a. Ikke yderligere emner.
6.. Eventuelt
Ikke yderligere emner
Den 19. maj 2020.
Referent, Jimmy Lauridsen

