ØRBÆK BILLARDKLUB

Møde
Dato
Sted
Deltagere
Gæst
Afbud
Nyt møde

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

Den 9. marts 2020 kl. 19.00 hos Jesper Jørgensen

DAGSORDEN
1.. Formandens orientering/Jesper Jørgensen
a. Afklaring af misforståelser.
Mødet blev indledt med at nogle mindre misforståelser i forbindelse med sms og e-mail
beslutninger blev afklaret. Fremover afklares beslutninger på planlagt bestyrelsesmøde
eller hvis ikke det kan vente, ved at der afholdes et kort møde i bestyrelsen.
b. Bedrollers.
Det blev besluttet at indkøbe 5 bedrollers til opbevaring af tæpper og køetuier under
billardbordene, så vi undgår at der ligger en masse ovenpå bl.a. carambolebordet og
andre steder. Dorthe og Jimmy indkøber disse.
c. Køleskab.
På næste møde skal der være en oversigt fra kassereren, med indtægter og udgifter
vedr. indkøb og salg fra køleskabet i klubben.
d. Nye ”maskiner/hjælpere” til billardbordene.
Mogens og Jørgen undersøger om de kan indkøbes eller laves. De skal være magen til de
”gamle hjælpere” af træ.
e. Jørgen Pedersen er indstillet til kåring i Nyborg Kommune i.f.m. hans
Unionsmesterskab.
f. Evaluering af Ørbæk Marked 2019.
Der var tilfredshed med vores arbejde og klubben har i alt fået kr. 16.200,- for vores
arbejde.
g. Rengøring i klubben.
Der var lidt tvivl om vi kan få medlemmerne med på opgaven. Bestyrelsen var enige om
at give det en chance. Indtil nu er der sat navne på til uge 7 i 2020 og vi gør lidt arbejde
for at få flere til at skrive sig løbende.
h. Fortæring til individuel turneringer.
Kassereren foreslog at det fra og med næste sæson bliver sådan, at medlemmer som
deltager i individuelle turneringer på hjemmebane, selv bestiller og betaler ved bestilling
i cafeteriet og efterfølgende afleverer et bilag til kassereren som herefter indsætter 50 %
af udgiften efter de gældende regler, på spillerens konto. Navn og kontonr. Skrives på

bilaget.
Bestyrelsen godkendte dette.
i. Generalforsamling 2020.
Dato fastsættes til mandag den 27. april 2020 kl. 19.00 i klublokalet.
Jørgen Jørgensen genopstiller ikke.
Mogens Pedersen genopstiller ikke, men er villig til at tage endnu en periode hvis ikke
der kan findes en anden til at overtage turneringslederposten. Dorthe Lauridsen
genopstiller.
j. Den nye datalov.
Jimmy fremskaffer DIF’s materiale og andet vedr. den nye datalov. Efterfølgende vil det
blive lagt på vores hjemmeside og en ny indmeldelsesblanket vil blive udarbejdet med
information om samtykke til brug af data m.v.
I forhold til klubbens arbejde er det vigtigt at vi kan få følgende data og at medlemmerne
giver samtykke til dette:
Navn, adresse, postnr. og by, e-mail, telefonnr., fødselsdato.
2.. Kassererens orientering/Dorthe Lauridsen
a. I forbindelse med kontingentopkrævning i februar måned, skal indkaldelse til
generalforsamling sendes med ud.
(Evt. også information til medlemmerne om samtykke til brug af data samt billeder taget
i klubben i forbindelse med turneringer og øvrige aktiviteter. Jimmy)
3.. Turneringslederens orientering/Mogens Pedersen. Eksterne turn.
a. Ikke yderligere emner.
4.. Bestyrelsesmedlem/Jimmy Lauridsen. Instruktion, interne turn., m.m.
a. Jimmy gav en orientering om klubmesterskabet 2019/20. Der er 6 spillere tilbage
under 10 i snit. De spiller to semifinaler og sidst afvikler vi så to finaler, inkl. de 4 spillere
som er tilbage over 10 i snit.
b. Instruktion.
Instruktionen kører nogenlunde og holder nu julepause indtil en gang i januar måned.
5.. Bestyrelsesmedlem/Jørgen Jørgensen
a. Ikke yderligere emner.
6.. Eventuelt.
a. Det blev nævnt at det vil være en rigtig god ide, hvis alle husker at trække gardinerne
fra når man er i klubben og der ikke er sol som generer.
Samtidig kan man også tænde for scoretavlerne.
Dette viser at der er aktivitet i lokalet og udefrakommende kan bl.a. se reklamerne på
scoretavlerne.
7.. Ny mødedato.
a. Næste møde afholdes den 9. marts kl. 19.00 hos Jesper Jørgensen.

