
ØRBÆK BILLARDKLUB  
 

Møde Bestyrelsesmøde 

Dato 5. oktober 2020 

Sted Hos Erling Thomsen 

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

Hansen, Jimmy Lauridsen 

Gæst  

Afbud  

Nyt møde Ikke planlagt 

 

REFERAT 
 

 

1.. Formandens orientering/Jesper Jørgensen 

 a. Rengøringsliste. 

 Der er blevet skrevet flere på rengøringslisten som hænger i klubben. Dejligt at flere 

 bakker op om at tage en tjans med rengøring, så vi kan holde klubben pæn og ren. 

 

 b. Nye klæder. 

 Den 25. november bliver der lagt klæde på de fire kegleborde. 

 

 c. Jesper har sendt ansøgning til Ørbæk Borgerforening om tilskud til nye klæder. 

 

 d. I forbindelse med klædepålægningen mener vi fortsat, at Kommunen eller Ørbæk 

 Midtpunkt skal erstatte det klæde som fik vandskade tidligere på året. 

 

2.. Kassererens orientering/Dorthe Lauridsen 

a. Sponsorturnering. 

Dorthe nævnte et tilbud vi har om evt. sponsering af en skomagerturnering eller lign. 

Det er et projekt vi arbejder videre med når der bliver lidt mere styr på Corona 

situationen. 

 

3.. Turneringslederens orientering/Erling Thomsen 

a. Holdturnering.  

P.t. går det ikke så godt med vores hold som i sidste sæson. De fleste hold ligger i den 

nederste halvdel af tabellen. 

 

b. Intern klubturnering/træningsturnering. 

Erling nævnte at det var svært at få gang i den interne klubturnering/træningsturnering.  

Erling foreslog at vi på et tidspunkt laver et formiddagsarrangement med fælles 

morgenbord og lidt hyggebillard/turnering efterfølgende. Det var der stor opbakning til. 

 

4.. Bestyrelsesmedlem/Jimmy Lauridsen.  

 a. Passivt medlemskab. 

 Jimmy foreslog at man indførte et passivt medlemskab som en mulighed ved 

 indmeldelse. Pris skal være kr. 200,00 om året. Som passivt medlem får man mulighed 

 for at deltage i klubbens sociale arrangementer, overvære kampe etc., men der vil kun 

 være mulighed for at spille på bordene under sociale arrangementer, ikke til daglig. 

 



5.. Bestyrelsesmedlem/Kirsten Kirt hansen 

 a. Øl under kampe og protest regler. 

 DDBU regler skal tjekkes ang. øl under kampe og protest regler. 

 Jimmy laver et opslag og en skrivelse til alle turneringsspillere om dette, som de kan 

 have med i køtasken, hvis der skulle opstå en situation hvor der er brug for reglerne og 

 hvordan de skal forholde sig. 

 Bestyrelsen bakker naturligvis op, hvis der skulle opstå en sag, men vi gør det også 

 klart, at klubben har en klar politik om, at vores medlemmer ikke drikker øl under 

 turneringskampe. Bestyrelsen opfordrer til, at holdene eller individuelle spillere reagerer 

 og siger fra, såfremt andre spillere drikker øl under kampe eller gør antrit til at ville gøre 

 det. 

 

6.. Ny Lounge, indkøb, opgaver m.m. 

 Inden bestyrelsesmødet mødtes bestyrelsen i klubben og gennemgik den nye lounge 

ang.  opgaver, indkøb osv. 

 Efterfølgende blev følgende drøftet og fordelt. 

 - Hylde til musikanlæg. Jimmy/Dorthe indkøber og opsætter. 

 - Gardiner. Kirsten undersøger og sætter i gang. 

 - Cafeborde og dommerborde, nye stole. Jimmy/Dorthe. Er sat i gang og bestilt. 

 - Flytte dørstopper udenfor. Jimmy. 

 - Lå i begge yderdøre. Jesper undersøger og får tilrettet lås. Nuværende indgang skal 

 kun fungere som branddør. Indgang skal kun være gennem lounge. Jimmy laver skilt til 

 døren. 

 - Spand m.v. til guldvask i lounge. Kirsten indkøber. 

 
7.. Eventuelt 

 Ikke yderligere emner. 


