
Referat fra bestyrelsesmøde # 142 mandag d. 8. maj 

 

Til stede: Hans(referent), Allan, Ingelise, Frank og Jacob - afbud: Flemming  

1. Godkendelse af dagsorden samt best. ref: 

 

 Referat af sidste bestyrelsesmøde godkendt, og ligeledes er 

dagsorden godkendt. 

 

 

2. Økonomi: 

 

Status er fin. Af likvide midler har vi 30.296,- kr. 

Rødovreordning går i minus 2.400,- kr. som forventet. 

Budgettet er overskredet i forhold til materialer i mindre omfang, 

hvilket er en følge af indkøb af bander. 

Der arbejdes på at få Jacob Lerche til at kunne tegne klubben hos 

Nordea, men det er pt. noget svært. 

 

3. Seniorafdeling: 

Sæsonen er afsluttet. Vi afventer tilmelding træningsturnering - 

Hans rundsender, når indbydelsen kommer.  

 

Vi begynder så småt at tage hul på sammensætningen af 

seniorholdene. Der skal lappes huller både i serie 3 og 4, ligesom vi 

skal have påbegyndt sammensætningen af serie 2 holdene. Der er 

nok spillere, som vil i serie 1, så der søges om hold dertil næste.  

Hans taler med holdlederne fra serie 2, Frank koordinerer serie 3 og 

serie 4. Jacob koordinerer overordnet. 

 

 

4. Ungdomsafdeling.: 

 

Sæsonen afsluttet med klubmesterskab - Marcus Roithner blev 

klubmester. Ungdomsholdet sluttede sidst, men de har mod på at 

stille hold igen til næste. Træningen forsætter til og med maj måned, 

dog kun om mandagen.  

 

 



5. Hullet?  

 

Status - der er ikke så meget aktivitet. Kassebeholdning er på 

8.100,- kr.  

 

6. E-boks og cvr.nr.: 

Cvr.nr. er på plads. E-boks har vi også adgang til igen. 

 

7. Internet: 

Folk bruger nu deres smartphone, hvorved vi ikke længere er 

afhængig af nettet, hvorfor det nu er uden betydning. 

 

8.  Materialer og udstyr: 
De nye bander fungerer fint. Allan skønner, at der kommer til at mangle 

et par net til næste år. Der mangler træningsbolde - Allan sætter en kasse 

over. 

Jacob og Hans arbejder videre med træningsdragten. 

Btex har indvilget i at være tøjsponsor med 10 sæt til næste år. 

9. Orientering fra generalforsamling i FIR og brugerbestyrelsen 
Intet nyt fra FIR - der har ikke været meget aktivitet det sidste år. 

Brugerbestyrelsen - billardklubben vil gerne slippe for at betale for 

udskiftning af klædet. Dette blev nedstemt, da det er at sidestille med 

almindelig forbrug. Ellers ikke det store.  

10. Foreningslederfest: 
D. 10. juni - der er deadline i dag. 

Ingen deltager i år 

11. Evt.: 

 

Der veksles mellem restaurant i hallen og hjemme hos en fra 

bestyrelsen. 

Resultatlisten slås op på facebook. 
 

Der skal fremsendes billeder med tekst til Lange fra 

klubmesterskabet.  



Deltagelse i Rødovredagen - umiddelbart har vi ikke ressourcer 

dertil. 

 Næste bestyrelsesmøde: 

 

Mandag 14. august kl. 17.30 - hos Ingelise. Formanden indkalder 

via outlook - vigtigt. 

 

 

 

 

 


