
ØRBÆK BILLARDKLUB  
 

Møde Bestyrelsesmøde 

Dato 7. januar 2020 

Sted Hos Jesper Jørgensen 

Deltagere Jesper Jørgensen, Dorthe Lauridsen, Mogens Pedersen, Jørgen 

Jørgensen, Jimmy Lauridsen 

Gæst  

Afbud  

Nyt møde Den 9. marts 2020 kl. 19.00. 

 

REFERAT 
 

 

1.. Formandens orientering/Jesper Jørgensen 

a. Velux Fonden. 

Jesper nævnte at vi skulle overveje at søge Velux Fonden om tilskud til bl.a. nye klæder. 

Der skal også udarbejdes ansøgning til DIF’s Udviklingspulje, evt. om nye baller og 

kegler. 

Endvidere skal der laves ansøgning til Spar Nord Nyborg om støtte til ekstra lokalet, som 

forhåbentlig falder på plads. 

Jimmy udarbejder forslag til ansøgninger. 

 

b. Jesper nævnte at der ikke er noget endeligt om ekstra lokalet endnu. Vi håber på en 

snarlig afgørelse fra Ørbæk Midtpunkt og Nyborg Kommune. 

 

 

2.. Kassererens orientering/Dorthe Lauridsen 

 a. Ingen emner. 

 

 

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

a. Kegler, størrelse, optegning m.m. 

Mogens nævnte at vi skulle se på de kegler vi har i klubben. Der kan muligvis være 

forskellige mål på nogle af dem. Optegning af keglefelt skal ligeledes tjekkes, da flere 

oplever at ballerne for nemt går igennem keglefelt uden at vælte kegler.  

 

 

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

a. Jimmy havde udarbejdet forslag til ændring af klubbens vedtægter. Forslagene blev 

gennemgået og endeligt forslag bliver udsendt sammen med indkaldelsen til 

generalforsamling. 

 

b. DDBU Dialogmøde. 

Man blev enige om, ikke at deltage i DDBU Dialogmøde, da dette ligger midt i Billardens 

Uge, hvilket ikke er helt optimalt planlagt fra DDBU’s side. 

 

c. Billardens Uge. 

Bestyrelsen blev enige om, at klubben deltager i dette arrangement, primært med to 

arrangementer. Et sponsorarrangement søndag den 9. februar med start kl. 11.00 og et 



Åbent Hus arrangement (”Tag en ven eller et familiemedlem med i klubben”) som vil 

foregår over hele dagen, torsdag den 6. februar. Vi satser på at få enkelte af de ældre 

medlemmer til at tage sig af det om formiddagen og om eftermiddagen og nogle fra 

bestyrelsen vil så overtage om aftenen. 

 

 

 

 

5.. Bestyrelsesmedlem/Jørgen Jørgensen 

 a. Ingen emner. 

 

9.. Eventuelt 

 a. Ikke yderligere emner. 


