
ØRBÆK BILLARDKLUB  
 

Møde Bestyrelsesmøde 

Dato 23. juli 2020 

Sted Hos Kirsten Kirt Hansen 

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

Kirsten Kirt Hansen 

Gæst  

Afbud  

Nyt møde Den 5. oktober 2020, kl. 19.00 hos Erling Thomsen 

 

DAGSORDEN 
 

 

1.. Formandens orientering/Jesper Jørgensen 

a. Orientering om renovering/nyt lokale. Køreplan for renovering. 

Bestyrelsen har talt om, at det vil være rart hvis vi kan få opsat en håndvask i det nye 

lokale, så der er mulighed for at vaske hænder f.eks. under kampe og lignende. Erling 

Thomsen har en ny håndvask  med skab, som klubben kan få og vi har indhentet tilbud 

på hvad det vil koste at få lavet tilkobling af vand og afløb. Vi afventer med at gøre mere 

til senere på året, eller i det nye år. 

 

b. Drøftelse af indkøb af inventar til loungen. 

Der er foreløbig indkøbt 3 nye runde borde med høje stole til det nye lokale. Der skal 

senere indkøbes bl.a. 2 tv skærme og andre ting, men det afventer at lokalet bliver klar. 

Vi har en foreløbig melding om, at håndværkerne på i gang med lokalet i uge 34/35. 

 

Mogens Pedersen er p.t. ved at kigge på mulighed for at sætte kamera som kan optage 

fra alle fire borde og sende ind til de to tv skærme og som samtidig kan optage, så vi 

efterfølgende kan bruge optagelserne i instruktions øjemed. 

 

I spillelokalet skal vi på et tidspunkt have flyttet de to resultattavler som sidder på 

væggen ind mod det nye lokale. Disse skal i stedet opsættes på bjælken over 

carambolebordet, sådan at både listefører og folk i hyggerummet kan se alle fire tavler. 

 

c. Nye klæder. 

Der er aftalt klædepålægning på alle fire kegleborde enten den 25. november eller 9. 

december. 

 

d. Rengøring. 

Sidste år og i foråret fungerede det rigtig godt med turnusordning for rengøring i 

klubben, hvor medlemmerne skrev sig på liste i klubben. Denne liste er sat op igen og 

medlemmer opfordres til igen at skrive sig på listen. 

 

   

2.. Kassererens orientering/Dorthe Lauridsen 

a. Tilskud. Hvad har vi helt nøjagtig fået ind af sponsorater at gøre godt med ? 

Det er lykkedes at få ca. 45.000 ind fra forskellige puljer og fonde, bl.a. fra DIF og DGI’s 

Foreningspulje, DIF’s Coronapulje, DIF’s Sommerpulje, Spar Nord Fonden og Fynske 

Bank Fonden, både til det nye lokale, delvis dækning af manglende indtægt fra Ørbæk 



Marked i år, klæder, baller og kegler og her for kort tid siden et tilskud på kr. 8.000 til 

opstart i klubben, som skal bruges på nogle sociale hygge arrangementer og mulighed 

for at skaffe nye medlemmer, bl.a. ved at give gratis kontingent i 3 mdr. 

Det er meget positivt at vi har fået så mange midler ind til alt det der skal ordnes i den 

kommende tid. 

 

3.. Turneringslederens orientering/Erling Thomsen.  

a. Orientering om Holdturnering. 

Erling havde udarbejdet en liste med alle vores hold, reserver osv. 

Jimmy sørger for at disse data kommer på hjemmesiden, sammen med links til 

resultaterne og kampoversigt for de enkelte hold. 

Han har ligeledes bestilt licenskort til alle spillere. 

 

 b. Orientering om tilmelding til Individuelle turneringer 

 Erling er i gang med at tjekke op på tilmelding til de individuelle turneringer. 

  

c. Interne turneringer og Klubmesterskab 

Erling forsøger at sætte en eller to, alle mod alle klubturnering i gang, så der er mulighed 

for at de der interesseret kan få nogle kampe mod andre spillere. 

 

 d. Kort med gratis medlemskab 

Erling foreslog, at man kunne lave et kort, med lidt information og et tilbud om gratis 

medlemskab i 3 mdr., som hvert medlem kunne få udleveret 2 af, der så kunne gives 

videre til interesserede familiemedlemmer, venner, bekendte eller lign. Vil de ikke 

benytte tilbuddet, kan de så bare give kortet videre til en anden interesseret. 

Det lyder som en god ide og Jimmy udarbejder et sådant kort og andet relevant PR for 

dette tiltag. 

 

4.. Bestyrelsesmedlem/Jimmy Lauridsen. Instruktion, interne turn., m.m. 

 Ikke yderligere emner 

 

5.. Bestyrelsesmedlem/Kirsten Kirt Hansen 

 a. Hvad går de 50.000 som vi selv lægger i projektet til? 

Jesper orienterede om skrivelse fra Nyborg Kommune, hvoraf det fremgår hvad klubbens 

tilskud på de 50.000 går til og hvad vi får for dette beløb i forbindelse med det nye 

lokale, bl.a. klargøring af lokalet med hensyn til loft, vægge, ny indgangsdør, 

loftslamper, glasparti ind til spillelokalet m.m. 

 

6.. Eventuelt 

 DDBU har inviteret til Dialogmøde den 2. september i Odense. 

 Dorthe, Jimmy og Erling deltager i dette møde. 

 

7. Næste møde 

 Næste møde er den 5. oktober kl. 19.00 hos Erling Thomsen. 

 

Mødet slut 

Referent: Jimmy Lauridsen 


