
 

                                    2. april 2017 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens aflæggelse af årets regnskab og budget 

4. Beretning fra eventuelle udvalg 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg af bestyrelse 

8. eventuelt 

 

 Ad 1: 

Poul Egede Hansen (PH) blev foreslået og enstemmigt valgt. Denne konstaterede, at formalia var i orden: rettidig 

indkaldelse til generalforsamling, rettidig udsendelse af indkomne forslag til medlemmerne og en dagsorden ifølge 

vedtægterne. Omkring en fjerdedel af klubbens medlemmer (22) var mødt op. 

Ad 2: 

Formanden, Martin Rex Olkjær (MR) konstaterede, at det første år som formand for HSBK havde været ok.  

MR understregede, at det var vigtigt at lytte til medlemmerne, eksempelvis fra sidste generalforsamling, hvilket bl.a. 

har resulteret i en ny vaskemaskine og en kaffebetalingsordning ud fra frivillighedsprincippet, og som fungerer. Vi har 

fået en ny flagstang. (Nu mangler vi blot at flage eksempelvis ved afholdelse af holdturneringer). 

Sponsorarrangementer er blevet af holdt: To gange Coloplast ved Carsten Niemeyer og en ved Kim Carlo.  

Problemer med bemandingen af de to 2. divisionshold og den deraf følgende turbulens ved bemandingen af nogle af 

de øvrige 4-mandshold blev omtalt. Det er MR’s og den øvrige bestyrelses håb, at dette problem ikke gentager sig i 

næste sæson. 

Et medlems misbrug af medlemmernes mail blev nævnt. Sagen er nøje behandlet og forhåbentligt gentager noget 

sådant sig ikke. 

Vi har fået to nye Verhoeven borde, som har været en særdeles bøvlet affære, men ved en ihærdig og kompetent 

indsats fra formandens side lykkedes det til sidst at få et par nye borde i en ok stand. Et par skønhedsfejl ved det ene 

bord vil blive rettet af Verhoeven ved næste klædeskift. 

Turneringsleder Tommy Pedersen (TP) trækker sig, da hans arbejde som turneringsleder blev udsat for kritik fra en 

enkelt person. Denne kritik var af en sådan karakter, at det foranledigede TP til at trække sig. 

 

 



 

MR sluttede sin beretning af med at rose og værdsætte medlemmernes arbejde som f.eks. træfældning, granpyntning 

i blomsterkasserne, anskaffelse og opsætning af flagstang, samt mange medlemmers oprydnings- og 

rengøringsarbejde. 

Formandens beretning affødte nogle utilfredsytringer mht. bemandingsproblemet på 4-mandsholdene. Disse blev 

besvaret. Thorkild W. Føns pointerede, at det er vigtigt at fastholde den af turneringslederen udfærdigede 

holdbemanding, gerne efter et forudgående spillermøde. Endvidere blev utilfredshed omkring spillende gæster på en 

aften, hvor der kun var to borde til rådighed, behandlet. Formanden understregede imidlertid med al tydelig, at 

gæster er mere end velkomne.  

Formandens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget. 

Ad 3: 

Kasserer Gunnar Svendsen forelagde klubbens regnskab og budget. Bortset fra nogle ikke betydningsbærende fejl i 

posteringer fra tilskud fra DDBU og Helsingør Kommune blev kassererens arbejde med regnskab og budget under 

klapsalver enstemmigt vedtaget. 

Ad 4:  

Ingen beretninger blev fremsat 

Ad 5: 

Paul Alrings (PA) forslag til ændring af tilskud til kørsel og et nyt kontingent til klubbens kaffedrikkende del blev begge 

nedstemt. 2 medlemmer stemte dog for et ændringsforslag, hvor klubbens kaffedrikkere skulle betale 10 kr. ekstra i 

månedligt kontingent. PA’s oprindelige forslag lød på 25 kr. ekstra i månedligt kontingent. 

 Men som Frank Manniche stadfæstede: Hvorfor skal klubben via besparelser genere penge, når nu klubben har en 

sund og overskudsgivende økonomi?  

MR afsluttede diskussionen med den oplysning, at bestyrelsen på et turneringsmøde, afholdt samtidigt med den 

kommende ekstraordinære generalforsamling, vil fremkomme med et ændringsforslag til tilskud til kørsel. 

Ad 6: 

Medlemmernes kontingentbetaling forbliver uændret 100 kr. månedligt.  

Men for at lette kassererens arbejde, opfordres medlemmerne til at betale kvartalsvis forud.  

Bestyrelsen vil fremkomme med et forslag, hvor § 13 (vedrørende kontingentet) i klubbens vedtægter, vil få følgende 

ordlyd: Klubbens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og betales kvartalvis forud. 

 Ad 7: 

Til næstformand blev Niels Petersen, og dermed var sekretær posten for et år i spil. Men ingen meldte sig til denne 

post. 

 

 



Kassereren, Gunnar Svendsen, indvilligede i at bestride posten i yderligere 2 år, eftersom ingen blandt klubbens 

medlemmer kandiderede til posten.  

Herefter blev posten som turneringsleder for et år bragt i spil. Ingen meldte sig. Heller ingen meldte sig, hvis posten 

overvejende bestod af unionsarbejdet og ikke persontunge ting som f.eks. føromtalte holdbemandingsproblemer, 

som MR ville tage sig af. For at undgå disse bemandingsproblemer er det som PA understregede nødvendigt, at man 

har tid og lyst til at spille, underforstået: at vi undgår for mange afbud og dermed reservebemandingsproblemet. 

Lars Wiberg opfordrede bestyrelsen til at prøve at overtale TP. Måske det kunne lykkes. Henning Jensen lovede tillige 

at gøre et forsøg med at overtale TP. 

Men som MR gjorde opmærksom på: Uden turneringsleder vil klubbens medlemmer ikke have muligheder for at 

deltage i turneringer, hverken interne eller eksterne! 

Ingen meldte sig til posten som sekretær i bestyrelsen. 

Heller ingen meddelte sig som mulige bestyrelsessuppleanter.  

Som følge af manglende kandidater til oven for omtalte bestyrelsesposter må den siddende bestyrelse varetage disses 

opgaver ind til afholdelsen af en ekstraordinær generalforsamling. 

Ad 8: 

PH lagde vægt på, at holdene tog billeder af sig selv, især under udekampe, da PH ofte manglede up to date billeder til 

sit journalistarbejde. 

Årets HSBK’er blev Keld Arp for sit frivillige arbejde med træfældning, fejning af klubbens gårdområde, granpyntning 

og rengøring. To flasker god vin er mere end fortjent.  

Desuden var der vin til den afgående næstformand og generalforsamlingens dirigent, som Frank Manniche i øvrigt 

roste for arbejdet med at skrive om vores billardkampe. 

Herefter har referenten samlet en del ønsker fremsat af klubbens medlemmer: 

Opsætning af kamera over bordene til videostreaming 

Nye lystavler 

PA’s hygiejniske forslag til toiletterne 

Nye støvsugere i en bedre kvalitet 

 

Dette var ordene og hermed de sportsligste hilsner fra 

Referent Niels Petersen 

Referatet stadfæstet af dirigent Poul Egede Hansen 

 

 



 

  

 

  

 


