Silkeborg Billard Club af 1986
Nylandsvej 68, 8600 Silkeborg, tlf. 8680 1351

Medlem af:
 Den Danske Billard Union
 Danmarks Idræts-Forbund

Silkeborg d. 4-2

Referat fra Generalforsamling mandag d. 30-01-2017 kl. 19:00
Med følgende dagsorden: Der var 16 medlemmer, der deltog i generalforsamlingen.
Pkt. 1

Valg af dirigent Bjarne Rasmussen foreslået og valgt.

Pkt. 2

Valg af referent Henning Honoré foreslået og valgt.

Pkt. 3

Formandens beretning
Tak til alle som giver en hjælpende hånd i SBC, det er ikke kun bestyrelsen, men også
de medlemmer som enten henter øl og vand, eller holder udenoms arealerne, passer
kiosken osv.
Der har i 2016 været lidt vedligehold og reparationer, men der arbejdes fortsat på en
optimering af klubbens energi ved omlægning af bordvarmen fra EL til fjernvarme.
Kassereren fremlægger klubbens økonomi mere detaljeret, men den ser overordnet
OK ud.
Vi er fortsat blandt de 10 største turneringsklubber i landet, men vi fortsætter med
et faldende medlems antal, det er en tendens som gør sig gældende på landsplan,
men hvad for tiltag kan vi i SBC gøre, for at vende den tendens i vores klub? Vi skal
måske være bedre til at bruge de elektroniske medier som Facebook, eller de gamle
trykte medier, men der er også den helt gamle mund til mund metode.
Vores ungdomsafdeling er stort set ikke eksisterende, det yngste medlem fylder 19
år til august, vi har et ungdomsstævne den 18/3, men skal vi fremad arbejde på at tiltrække dem under 18 år, eller skal satse på 25+?
Turnering fremlægges af turneringslederen.
Til slut en tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, for de mange arbejdstimer som I
bruger i SBC.
Allan kommenterede problemet med det faldende antal ungdomsmedlemmer og foreslog bl.a. at vi skulle forsøge os med f.eks. en skoleturnering eller lignende.
Beretningen godkendt.

Pkt. 4

Turneringslederens beretning
Holdturnering: Vi har i år haft 13 hold med: 2x Serie 1, 4x Serie 3 og hele 7x Oldboys.
Der er stor chance for at det ene Serie 1 hold bliver til et 3-div. OB-1 og OB-4 kæmper
om 1-2. pladsen i deres pulje. OB-7 har pt en 2. plads i deres pulje. Holdturneringen
er 72% færdigspillet.
Individuel turnering:
I kegler deltog Bjarne R, Allan S, Ivan og Ole O. Allan S er nået til 4. runde i kl. C med
12 mand.
I Tenax Double deltog Bjarne R/Camilla i en enkelt runde.
I Senior Handicap deltager Ivan stadig og er nået til 4. runde med 8 mand.
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Ungdom: Vi har nu kun én ungdomsspiller nemlig Alexander og træningen er flyttet
til om mandagen fra kl. 18-20. Preben har været en meget behjælpelig instruktør.
Silkeborgs U-cup afholdes først den 18-3. Det ser stadig meget sløjt ud med at få fat i
nye ungdomsspillere.
Idræt om dagen: Der er stadig tre stykker af disse folk tilbage.
Kommentarer udefra: Vi har fra udenbys klubberne og spillerne fået meget ros for
vores nye lyse lokaler i de nye farver. De syntes også at vores borde "kører" godt og
er gode at spille på.
Klædeskifte: På bord 3 og 4 har vi haft den nye kunststoftype på, men har valgt her i
januar at gå tilbage til bommuldstypen, da denne er mere normal og kendt at spille
på. Vinkler og bandeudslag på kunststoftypen har været lidt for spøjse, men nu har vi
da gjort forsøget.
Lars Chr. Fisker brugte anledningen til at rose Kurt for hans fine orientering om 2 krones turneringen og dens regler.
Beretningen godkendt efter enkelte kommentarer.
Pkt. 5

Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Ole kunne fremlægge et regnskab viste et resultat der var ca. 15.000 kr. mindre en
forventet, men det skyldes at vi er blevet færre medlemmer og at en regning for klædeskift i 2015 ikke var blevet betalt, og derfor blev påført regnskabet for 2016.
Regnskabet blev godkendt efter enkelte supplerende var blevet besvaret.

Pkt. 6

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår med henvisning til det fremlagte regnskab, at kontingentet for alle over atten år hæves til en enheds pris på 350 kr. pr. kvartal.
Bestyrelsen forslag godkendt/vedtaget.

Pkt. 7

Budget for næste år
Ole fremlagde et budget for 2017 hvor der var taget højde for den faldende kontingent og det, på grund de færre medlemmer også mindre salg i kiosken.
Her spørgsmål om hvad vi kunne spare ved at gå over til fjernvarme i vore borde. Svaret var at vi forventer en besparelse på ca. 15.000 kr.
Budget for 2017 godkendt.

Pkt. 8

Indkomne forslag
Forslag 1: ”Der foreslås at der slås hårdt ned på at folk ryger indenfor og tænder i cigaret indenfor. Det er for klamt!”
Bestyrelsen tager problemet når/hvis det opstår.

Pkt. 9

Valg af bestyrelse og suppleanter
a) Formand (kasserer på lige år)
Preben Klauber er på valg, villig til genvalg
Preben genvalgt!
b) Bestyrelses medlemmer (to på lige år)
Henning Honoré er på valg, villig til genvalg
Henning genvalgt!
c) Suppl. (to hvert år)
Richardt Hegelund er på valg
Ove A. Andersen er på valg
Richardt og Ove genvalgt!
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Pkt. 10

Valg af revisor og revisorsuppleant
a) Revisor (to vælges på skift)
Arne Lauridsen er på valg, villig til genvalg
Arne genvalgt!
b) Revisorsuppl. (hvert år)
Jørgen Ploug er på valg, villig til genvalg
Jørgen genvalgt!

Pkt. 11

Eventuelt
Allan E. Sørensen har arbejdet med nogle planer om at arrangerer nogle turneringer:
1. Et Klubmesterskab i april, afhold som handicap turnering hvor alle klubbens medlemmer kan deltage.
2. En pengeturnering i lighed med den i Herning (Nytårs Cup), hvor folk fra andre
klubber kan deltage, de såkaldte "senior cupper". Cuppen påregnes at skulle have 32
deltagere som hver betaler 250 kr. for at deltage, og af disse penge bliver præmierne
til 1. 2. og 3. pladsen fordelt.
Allan har en aftale med Kurt om at styre turneringen og Bente mod at klare bespisningen, men der skulle gerne findes nogle der vil være behjælpelig med at afvikle
cuppen, og som eventuelle afløsere som eller skriver såfremt nogle af dem der bliver
slået forlader klubben når det er sket.
Bestyrelsen meget indstillet at vi skal prøve og det kunne måske være med til at give
klubben lidt positiv reklame, så vi håber at nogle af vores medlemmer vil støtte om
det.
Referent Henning H. Honoré
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Regnskab 2016 og budget 2017
Regnskab 2016
Aktuel kr.
Budget kr.

2017
Budget kr.

Resultatopgørelse:
Kantinesalg
Kontingenter
Diverse indtægter
Indtægter i alt
Kantinekøb
Øvrige var. omkostninger
Ejendommens drift
Udgifter i alt
Resultat før finansielle omkst.
Renter
Renter prioritetslån
Gebyrer
Ejendomsskat
Finansielle omkostninger
Afskrivning
Regulering varelager m.v.
Resultat i alt

162.943
81.517
69.225
313.685

178.000
79.000
64.700
321.700

164.000
78.000
67.900
309.900

62.407
107.881
85.266
255.554

69.000
91.650
84.200
244.850

62.000
67.500
88.000
217.500

58.131

76.850

92.400

-817
12.759
115
5.054
17.111
-50.000
0
91.020

-200
15.400
0
5.100
20.300
-50.000
0
106.550

-800
12.700
120
5.100
17.120
0
0
75.280

2.050.000
200.000
105.783
2.355.783

2.050.000
200.000
136.360
2.386.360

2.050.000
200.000
125.190
2.375.190

4.372
584.053
588.425

2.475
584.497
586.972

2.500
530.052
532.552

1.767.358
2.355.783

1.799.388
2.386.360

1.842.638
2.375.190

Balance:
Aktiver:
Anlægsaktiver
Inventar
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt
Passiver:
Kortfristet gæld
Langfristet gæld
Gæld i alt
Egenkapital
Passiver i alt

Note 1: Der er valgt at opskrive inventaret med 50000 kr.
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