ØRBÆK BILLARDKLUB

Møde
Dato
Sted
Deltagere
Gæst
Afbud
Nyt møde

Bestyrelsesmøde
9. december 2019
Hos Dorthe og Jimmy
Jesper Jørgensen, Dorthe Lauridsen, Mogens Pedersen, Jørgen
Jørgensen, Jimmy Lauridsen

Ikke fastlagt endnu

DAGSORDEN
1.. Formandens orientering/Jesper Jørgensen
a. Ekstra lokale.
Der er ikke en endelig afklaring endnu. Intet nyt er godt nyt.
Det beskadigede klæde, på grund af vand, vil vi forlange at vi får erstattet af enten
kommunen eller Ørbæk Midtpunkt.
(Efterfølgende bestyrelsesmødet, har formanden modtaget besked fra Nyborg Kommune,
som nok kan betragtes som et tilsagn/bekræftelse på, at vi får lokalet.)
Jimmy nævnte forskellige ansøgninger der er afsendt. Der er ikke indgået svar på dem
endnu.
b. Forårsmesse i Ørbæk Midtpunkt.
Der var enighed om, at det kunne være en god mulighed for at få nye medlemmer og
præsentere klubben.
Men, arrangementet er desværre aflyst.
c. Generalforsamling.
Der skal vælges to nye til bestyrelsen i stedet for Mogens og Jørgen. Der er p.t. et
medlem som har sagt ja til at stille op til valg.
2.. Kassererens orientering/Dorthe Lauridsen
a. Salg fra køleskab.
Dorthe fremlagde regnskab for salg af sodavand og øl. Det ser fornuftigt ud. Der er et
pænt overskud og det er en god service for både medlemmer og gæster.
b. Klubbens regnskab.
Dorthe fremlagde regnskabet som det ser ud p.t. Der var enkelte spørgsmål til nogle af
posterne.
3.. Turneringslederens orientering/Mogens Pedersen. Eksterne turn.
a. Bonusturnering i kegler for hold.
Det blev besluttet, at holdene selv bestiller mad og betaler, hvorefter man afleverer bilag
til Dorthe og får 50 % af udgiften refunderet.
M.h.t. afviklingen, så er der lidt utilfredshed med, at DDBU ikke starter turneringen lidt
senere, sådan at hold der bliver slået ud af ordinær turnering, har mulighed for at

deltage. Det vil vi bringe op senere og på rette sted.
Jørgen Jørgensen vandt regionsmesterskabet i kl. D, men kan ikke spille med i
seminalen, da der samme weekend er finale i Seniorcup. Det er ikke hensigtsmæssigt, da
mange seniorer spiller med i både de lavere rækker og Seniorcup. Det vil vi også bringe
op på rette sted. Det skal være muligt at kunne deltage i begge dele.
4.. Bestyrelsesmedlem/Jimmy Lauridsen. Instruktion, interne turn., m.m.
a. Klubmesterskab.
Finalen over 10 i snit afvikles som cupturnering, på grund af de lange distancer:
1 – 4, 2 – 3, herefter spilles vinder mod vinder og taber mod taber.
Finalen under 10 i snit afvikles som pulje, alle mod alle.
b. Jimmy orienterede om, at han og Dorthe repræsenterer klubben ved Sekretariatschef
Jan Bemmans afskedsreception i Brøndby. (Det er efterfølgende udsat til senere,
sandsynligvis i forbindelse med DDBU’s Årsmøde i juni)
5.. Bestyrelsesmedlem/Jørgen Jørgensen
a. Jørgen fremlagde forslag om, at klubben overvejer at tilmelde sig som arrangør af et
Seniorcup stævne og Dorthe mente samtidig at det også skulle overvejes m.h.t. en
Ladies Cup i Ørbæk.
Der var enighed om, at arbejde videre med dette og undersøge muligheder ang.
bespisning m.v. med cafeteriet.
6.. Eventuelt
Ikke yderligere emner.

