
ØRBÆK BILLARDKLUB  
 

Møde Bestyrelsesmøde 

Dato 23. september 2019 

Sted Gl. Vindingevej 304 

Deltagere Jesper Jørgensen, Dorthe Lauridsen, Mogens Pedersen, Jimmy 

Lauridsen 

Gæst  

Afbud Jørgen Jørgensen 

Nyt møde 9. december 2019, kl. 19.00 hos Jørgen Jørgensen. 

 

DAGSORDEN 
 

 

1.. Formandens orientering/Jesper Jørgensen 

a.   

ØrBike arrangement den 9. november. 

Klubben har modtaget invitation til et informationsmøde, med henblik på at være en del af 

arrangementet med frivillige hjælpere hvis vi har lyst. 

Dorthe og Jimmy deltager i mødet den 25. september for at høre om opgavernes art og 

aflønning. 

  

b. 

Udvidelse af klublokale. 

Jesper har modtaget korrespondance fra Ørbæk Midtpunkt ang. forslag til udvidelse af vores 

klublokale, med et hyggerum. Projektet nåede ikke med på byrådsmøde i september, men det 

vil blive behandlet i oktober måned. 

 

c. 

DIF puljen 2020. 

Klubben vil ansøge DIF puljen i 2020, om indkøb af film til vinduerne, samme som der er påsat 

fordøren, sådan at det kan tage lidt af solvarmen. 

 

d. 

Ørbæk Marked 

Jesper deltager i evalueringsmøde den 10. oktober. 

Bestyrelsen drøftede kort enkelte punkter som var observeret. 

Der må ikke være top på affaldsposerne. De kan ikke lukkes og er svære at transportere. 

Teltholdere m.v. må kunne skifte poserne og sætte fyldte ved siden af, så de er til at håndtere. 

Evt. lukke posen med en strips. 

 

e. 

Cafeteria, indkøb. 

Klubben køber for over 16.000 til holdturneringen + det der bliver indkøbt til individuelle 

turneringer + til køleskab.   

 

f.  

Det ser ud til at alle betaler når de tager øl eller sodavand i køleskabet. Det er positivt og 

klubben skulle dermed kunne generere et mindre overskud på salg fra køleskabet. 

 



g. 

Opsætning af højttalere. 

Regningen for dette arbejde var ikke som aftalt, den var alt for høj. Jesper har aftalt med 

firmaet, at der sker et nedslag i regningen, som klubben efterfølgende får i sponsorstøtte. 

 

h. 

Støvsugerhoved. 

Der skal bestilles to nye støvsugerhoveder, da den ene er defekt.  

Jimmy undersøger og bestiller nye skruedupper til klubkøerne. 

 

i. 

Nyborg Kommune hædrer danske mestre ved et arrangement en gang om året. Jesper 

undersøger om vi kan indstille et af vores medlemmer. 

 

2.. Kassererens orientering/Dorthe Lauridsen 

a. 

Rengøring. 

Dorthe og Jimmy nævnte at der burde støvsuges gulv, og vaskes af med jævne mellemrum i 

klublokalet. Det sker ikke regelmæssigt i dag. 

Bestyrelsen besluttede i første omgang at lave et opslag med uge numre, hvor interesserede 

medlemmer kan skrive sig på. Det er ikke en hovedrengøring, men støvsugning af gulvtæppet, 

vaske borde og stole af, vaske vindueskarme og tørre lamperne af.  

En opgave de fleste bør kunne klare, så vi kan holde vores klublokale pænt og rent, hvis vi gør 

det en gang hver anden uge. En times arbejde ca. 

Man kan f.eks. også gøre det to sammen, så er det hurtig overstået.  

 

3.. Turneringslederens orientering/Mogens Pedersen. Eksterne turn. 

a. 

Ikke yderligere punkter. 

 

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

a. 

Instruktion. 

Tirsdagsinstruktionen er stadig populær. Det svinger lidt op og ned med deltagere. 

På grund af de mange holdkampe, ændres det til at være hver anden tirsdag fremover, i ulige 

uger. 

 

b. 

Klubmesterskab 2019/20. 

Der blev trukket lod i de to klasser, under 10 i snit og over 10 i snit. 

Puljerne bliver opsat om kort tid. Der afvikles i 3 og 4 mands puljer og kampene skal være 

afviklet senest den 1. december. 

 

Puljerne ser således ud: 

Under 10 i gennemsnit. 

Pulje 1: 

Jørgen Jørgensen 

Vibeke Nederby 

Hans-Aage Jørgensen 

Leo Hansen 

 

Pulje 2: 

Jørgen Pedersen 

Niels Andersen 

Frede Hansen 



 

Pulje 3: 

Svend Ove Jensen 

Dorthe Lauridsen 

Søren Bach 

 

Over 10 i gennemsnit. 

Pulje 1: 

Erling Thomsen 

Jørgen Pedersen 

Tor Andreasen 

Michael Pedersen 

 

Pulje 2: 

Jimmy Lauridsen 

Jesper Jørgensen 

Jørgen Jørgensen 

 

Jimmy har ansvaret for de interne turneringer. 

 

5.. Bestyrelsesmedlem/Jørgen Jørgensen 

a. 

Afbud 

 

9.. Eventuelt 

Ikke yderligere emner. 

 

 

Referent. 

Jimmy Lauridsen, sekretær 

26. september 2019 


