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

Medlem af:
 Den Danske Billard Union
 Danmarks Idræts-Forbund

Silkeborg d. 17-2

Referat fra Generalforsamling mandag d. 12-02-2018 kl. 19:00
Pkt. 1

Valg af dirigent Bjarne Rasmussen foreslået og valgt.

Pkt. 2

Valg af referent Henning Honoré foreslået og valgt.

Pkt. 3

Formandens beretning
Kære medlemmer vi har i 2017 desværre sagt farvel til flere medlemmer grundet
dødsfald, deriblandt vores tidligere formand Ricard Kristensen, samt vores aktive
kasserer Ole Riis Hansen.
De er begge savnet, Richard for hans gode humør og kvikke bemærkninger, samt
hjælpen som kiosk vagt, ja det var nok Tove som stod for der mest og desværre er
hun her ikke så meget mere.
Ole Riis var meget aktiv til det sidste, en hjælpsom person på alle fronter, vi har i ham
mistet en dygtig kasserer og en stor personlighed.
Bestyrelsen blev hurtig fuldtallig, vi fik en ny Ole som ville påtage sig kassererposten
tak for det Ole, også en tak Finn der har valgt at stoppe i bestyrelsen, du har været
en stor hjælp for klubben, men opgaven som kioskvagt og hjælp til at styre oldboys
turneringen om tirsdagen, den vil du forsat tage, der skal bestyrelsen sige en stor tak
til dig for det arbejde i klubben.
Der er i 2017 ikke sket de store ændringer, de har i gartnertemaet udvidet med en
indretnings person, jeg vil gerne rose jer for dette tiltag, der er sket meget på udsmykning i rygeskuret samt opholdsrummet, flot arbejde.
Vi har fået klædeskift på fire borde, samt nye bander på bord 1 og 2, der vil også blive
set på et eller to klædeskift på bord 6, 7 eller 8.
Vi har ikke de store tiltag i 2018, vi har dog fortsat fokus på en anden varmekilde til
vore billardborde, samt fortsat udvikle/nye tiltag i SBC.
Tak til alle jer kioskvagter nye som gamle, og tak til Jørgen (bondemand) for at hente
øl og vand til kiosken.
Tak til alle medlemmer for god ro og orden, samt velkommen til jer nye medlemmer.
Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for et godt arbejde i 2017.
Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 4

Turneringslederens beretning
Holdturnering
Vi har i år haft 12 hold med: 3-div, Serie 1, Serie 2 (en nyhed), 3x Serie 3 og 6x OB.
3-div. har spillet så godt at de undgår nedrykning.
Serie 1 ligger nr 3 og der en lille chance for at de kan komme i slutspillet, hvis de kommer forbi Brande, da Fluen er nr 2 men de må ikke oprykke.
Serie 3-3 har 13 MP sammen med Tørring og de kæmper om nr 1 pladsen.
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OB-3 og OB-6 ligger nr 1 og de ender nok i slutspillet. Holdturneringen er 78%
færdigspillet.
Individuel turnering
I kegler deltog Erik Dalgas (B), Bjarne R (B) og Ivan V (C). Erik nåede til 4. runde og
Ivan til 5. runde.
Lokal turnering
Den 22-4 blev der afholdt ”Klubmester 2017” med 4 3-mands puljer og 8 i A-finalen.
Tommy D. blev mester.
Den 26-8 prøvede klubben noget nyt, nemlig at arrangere ”Silkeborg-cup 2017”.
Allan S. var planlæggeren og stævneleder. Her deltog 7 4-mands puljer, 8 gik videre til
A-finale og 16 meldte sig til B-finalen. Alle deltagere havde god opførsel, kammeratligt samvær, spændende kampe og der var også stor succes i køkkenet.
Tak for ordet
Turneringslederens beretning blev godkendt.
Pkt. 5

Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Ole O. kunne fremlægge et regnskab der holdt sig til vores budget, dog med lidt mindre indtægter og desværre også lidt større udgifter, men dog med et fint positivt resultat på ca. 50.000 kr. og en bankbeholdning på ca. 100.000 kr. pt.
Af specielle ting vedr. regnskabet for 2017 skal nævnes at der er bogført kr. 3092,65,
som regnskabsteknisk difference, og på grund af specielle regnskabs tekniske problemer vedr. MobilePay skyldes denne difference ikke fejl i den kontante kasse, men må
alene tilskrives differencer på MobilePay kontant tilbagebetaling fra kassen.
På grund af denne fejl har bestyrelsen besluttet, at der fremover kun kan betales med
MobilePay på det beløb, der købes for.

Pkt. 6

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Pkt. 7

Budget
Budget for2018 følger tallene for regnskabet fra 2017.

Pkt. 8

Indkomne forslag Ingen forslag fremsendt.

Pkt. 9

Valg af bestyrelse og suppleanter
a) Kasserer (kasserer på lige år)
Ole Overgaard er på valg, genvalgt
b) Bestyrelses medlemmer (to på lige år)
Kurt Birkefeldt er på valg, genvalgt
Peter Nørskov Jensen, foreslået og valgt
c) Suppl. (to hvert år)
Richardt Hegelund er på valg, genvalgt
Ove A. Andersen er på valg, genvalgt

Pkt. 10

Valg af revisor og revisorsuppleant
a) Revisor (to vælges på skift)
Allan E. Sørensen er på valg, genvalgt
b) Revisorsuppl. (hvert år)
Jørgen Ploug er på valg, genvalgt

Pkt. 11

Eventuelt
Referent Henning H. Honoré
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Regnskab 2017 og budget 2018
Regnskab 2017
Aktuel kr.
Budget kr.

2018
Budget kr.

Resultatopgørelse:

137.317
82.688
69.709
289.713

163.000
82.000
73.900
318.900

125.000
82.000
63.400
270.400

48.955
94.739
74.430
218.124

62.000
85.500
79.500
227.000

50.000
87.500
79.500
217.000

Res. før finansielle omk.

71.589

91.900

53.400

Renter

-809
12.449
248
5.046
16.934
0
-3.812
50.843

-800
12.700
120
100
12.120
0
0
79.780

-800
12.000
300
100
11.600
0
0
41.800

2.050.000
200.000
105.661
2.355.661

2.050.000
200.000
125.190
2.375.190

2.050.000
200.000
125.190
2.375.190

2.675
529.785
532.460

2.500
530.052
532.552

2.500
530.052
532.552

1.823.201
2.355.661

1.842.638
2.375.190

1.842.638
2.375.190

Kantinesalg
Kontingenter
Diverse indtægter
Indtægter i alt
Kantinekøb
Øvrige var. omkostninger
Ejendommens drift
Udgifter i alt

Renter prioritetslån
Gebyrer
Ejendomsskat
Finansielle omkostninger
Afskrivning
Regulering varelager m.v.
Resultat i alt
Balance:
Aktiver:
Anlægsaktiver
Inventar
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt
Passiver:
Kortfristet gæld
Langfristet gæld
Gæld i alt
Egenkapital
Passiver i alt
Note 1: intet
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