
 

 

 

Generalforsamlingen 2020/21  

Afholdt i billardsalonen den 28. maj 2021     

 

Formanden Flemming Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen og gjorde opmærksom på at vi i år 

optager mødet digitalt for udfærdigelse af referatet. 

Johnny Jørgensen valgt som dirigent. 

Første punkt var at godkende generalforsamlingens lovlighed. 

Der var ingen indvendinger. 

Valg af protokolfører udgår. 

Formandens beretning: 

En meget speciel sæson nærmer sig sin afslutning. 

På grund af restriktionerne blev alt lukket ned i december måned. Vores Elitehold og elitespillere fik dog 

mulighed for at afvikle sæsonen nogenlunde som planlagt. De udsatte mesterskaber blev afviklet indenfor 

en periode på 8 måneder og vi sluttede med 2 danske holdmesterskaber og et individuelt dansk mesterskab 

ved Thomas Bræck i Keglebillard.  

Gennem de sidste 25 år har vores Elitehold i keglebillard været i slutspillet 19 gange. 

Jeg vil gerne takke alle de dommere og hjælpere der har været engageret i disse mesterskaber.  

Uden jeres hjælp havde det været umuligt at gennemføre dem. 

Både DDBU og de andre deltagere har rost klubben i høje toner for vores arrangementer. 

Ikke mindst på grund af nedlukningen har arbejdspresset for mit eget vedkommende og Gitte været ekstra 

belastende. Vi har distribueret nye retningslinjer jævnligt til medlemmerne og har fulgt nøje med i de tiltag 

regeringen har pålagt idrætsforeningerne. 

Vi håber at vi får en sæson 21-22 uden restriktioner 

På grund af den reducerede sæson bliver der ikke udlevereret nye skjorter fra vores hovedsponsor – kun 

Eliteholdet og nye spillere vil få nye skjorter. 

Der har været en ny vandskade i skomarlokalet. VIF skal have nyt tag pålagt i August og vi håber at 

kommunen vil sørge for at også taget over billardsalonen vil blive repareret. 

Vennerne har ydet et bidrag på kr. 6000.- til indkøb af en ny balpolerer. Gitte har opsat en vejledning som i 

bedes læse inden i sætter maskinen i gang. 

En stor tak til vores sponsorer og alle der har tegnet pointaktier. Ingen er faldet fra hvilket har haft en stor 

betydning for klubbens gode økonomi. Vi har derudover efter ansøgning fået bevilget 12.000 kr. fra DIF/DGI 

foreningspulje. 

Vi må dog tage afsked med en af vores mest trofaste sponsorer gennem tiderne idet Bent Madsen, BM-

Grafik- er gået på pension. Vi takker Bent mange gange for hans sponsorat og hans grafiske arbejde for 

klubben i de mange år. BM fortsætter naturligvis med at imponere på skomarbordene hver tirsdag aften. 

En ny sponsor og grafiker som erstatning for BM-Grafik er fundet og måske er der flere nye sponsorer på 

vej. 

Vi mangler at afholde finalen i skomarturneringen fra 2019/20. Gennem sæsonen er der indbetalt omkring 

5.000 kr. af spillerne selv og vi forventer at finalen der omfatter 12 spillere kan spilles i september når alle 

efter planerne er færdigvaccineret.  

 



 

 

I den nye sæson vil vi planlægge at afholde de forskellige sammenkomster for pointaktionærerne, 

sponsorer og klubbens medlemmer som vi på grund af Covid-19 ikke kunne afholde i den forgangne sæson. 

Bestyrelsen vil hurtigst muligt efter sommerferien fastlægge en strategi for klubbens udvikling de næste 5 

år. Vi vil satse på at få flere kvinder i klubben og arbejde for at få etableret en ungdomsafdeling. 

Vores 2 drikkeautomater er ved at være udtjente og skal udskiftes. Vi indkøber 2 nye batteristøvsugere af 

mærket Dyson som mange klubber er meget begejstrerede for. Vi forsøger at få dækket udgiften til dette 

indkøb ved at ansøge relevante fonde. 

Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til Jørgen Sørensen for det arbejde han udfører for at fastholde 

samarbejdet med KBK. Et samarbejde der efter mere end et halvt århundrede stadigvæg eksisterer. Også 

tak til Jørgen for det pokalskab han har sponseret og som vores altid arbejdsvillige Ole Nymark har hængt 

op i klubben. 

Tak til alle vores sponsorer, pointaktieaktionærer og alle de medlemmer som har hjulpet klubben på den 

ene eller den anden måde. 

Tak til bestyrelsen og specielt en stor tak til vores afgående turneringsleder Carsten Andersen for hans 

indsats gennem tiderne. 

Tak til Henning og Anne Mette der laver mad til førsteholdet og til sidst en tak til Vejby Idrætsforening for 

godt samarbejde i denne svære tid. 

Flemming Erik Pedersen   

Formand for Vejby Billard Klub 

Formandens beretning blev herefter godkendt uden bemærkninger. 

Kassererens beretning ved Gitte Pedersen 

Regnskabet forelå i printformat og blev gennemgået af kassereren. 

Det optagne lån i Fitness til indkøb af nye borde er nedbragt til kr. 50.000. 

Ole Hansen stiller spørgsmål vedr. telefontilskud til bestyrelsen på kr. 5.000.- 

Beløbet dækker klubbens fastnet telefon i lokalet som koster kr. 1.600. om året, samt tilskud til formand – 

kasserer og turneringsleder. 

På spørgsmål vedr. budgettering af puljemidler var svaret at vi ikke kan budgettere på et så usikkert 

grundlag men at vi følger mulighederne via tilskud.dk. 

Det forelagte regnskab blev herefter godkendt med akklamation. 

Turneringslederens beretning ved Gitte Pedersen 

Sæsonen var præget af udsættelser og aflysninger og mange finaler blev ikke gennemført. 

Dog blev eliterækkerne afviklet hvilket gav disse resultater: 

Keglebillard individuelt 

19/20 Thomas Bræck forsvarede sit mesterskab i Asaa 

20/21 Thomas Bræck opnåede sølvmedalje i Kolding. 

Keglebillard hold – Elitedivisionen 

Begge sæsoner 19/20 og 20/21 blev vundet af Vejby BK 

 

 



 

Øvrige: 

Keglebillard 3-Division  

Vejby nr. 1 i puljen og rykker dermed op i 2. division. 

Ingen af vore OB-hold kom med i slutkampene. 

Individuelt: 

Keglebillard Klasse A - regionsfinale 

Knud Momme nr. 4  

 

Gitte Pedersen vand Regionsfinalen Øst i keglebillard klasse A – kvinder. 

Cupperne var præget af mange aflysninger. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

Der var ingen indkomne forslag. 

Valg til bestyrelsen gav følgende sammensætning: 

Formand:   Flemming Pedersen 

Næstformand: Jesper Lassen 

Turneringsleder: Heidi Wiendahl 

Kasserer:  Gitte Pedersen 

Bestyrelsesmedlem: Jan Bemmann 

Suppleant:  Søren Bay Larsen 

Eventuelt: 

Thomas Bræck blev udnævnt til Årets Spiller og Årets Kammerat trofæet blev givet til Ole Nymark. 

Mødet sluttet kl. 20.30 

Med venlig hilsen 

Jan Bemmann 

 

 



REGNSKAB FOR VEJBY BILLARD KLUB ÅRET 2020/21

Budget 

2021/22

Resultatop-

gørelse 2019/20

Indtægter:

Kontingent 41.250,00 40.000,00 47.200,06

Øvrige turneringer 6.480,00 10.000,00 8.690,00

Sponsorer 56.500,00 45.000,00 51.000,00

Pointaktier 20.125,00 20.000,00 21.525,00

Spilemaskiner 8.560,50 10.000,00 16.120,00

Øl og vand salg 25.041,00 30.000,00 44.078,50

Skomar turnering 1.580,00 0,00 24.283,50

DM-Individuelt 0,00 0,00 0,00

Salg af scoretavler 0,00 0,00 1.250,00

Tilskud til nye stole 0,00 0,00 0,00

Finale tilskud 3.200,00 0,00 3.200,00

Diverse Indtægter 27.186,50 15.000,00 46.332,00

INDTÆGTER I ALT 189.923,00 170.000,00 263.679,06

Udgifter:

Øl og vand køb 12.868,00 20.000,00 25.141,05

Porto/gebyr/renter 4.395,94 4.000,00 3.972,94

Kørsel/Rejseudgifter 13.255,45 10.000,00 1.000,00

Diverse 9.847,30 8.000,00 11.903,50

Gaver 2.100,00 2.500,00 6.074,20

Annoncer 0,00 0,00 0,00

VIF 9.430,00 10.000,00 10.350,00

Elitedivisionen 24.560,75 25.000,00 22.893,30

Senior Cup - Skomarturnering 507,50 0,00 12.537,38

DM-finale - elitedivisionen 9.064,88 10.000,00 11.159,61

Nye scoretavler 0,00 0,00 0,00

Nye stole 0,00 0,00 0,00

Kontorhold 2.887,14 2.000,00 5.926,79

Inventar 2.237,00 5.000,00 172.376,70

Telefon 5.108,00 5.000,00 5.108,00

Diverse arrangementer 0,00 20.000,00 17.582,19

Præmier, opstartsmøde 3.614,00 4.000,00 2.856,70

Materialeudgifter 17.511,00 20.000,00 10.399,30

DDBU 17.580,00 20.000,00 19.245,00

Bestyrelse konto 1.413,25 2.500,00 2.402,00

UDGIFTER I ALT 136.380,21 168.000,00 340.928,66

ÅRETS DRIFTSRESULTAT 53.542,79 2.000,00 -77.249,60

Resultatopgørelse 

2020/21



Aktiver:

Kassebeholdning 17.553,50

Bank 78.822,73

Debitorer 2020/21 8.550,00

AKTIVER I ALT 104.926,23

Passiver:

Forudbetalt kontingent 325,00

Kreditorer 0,00

Lån VT Fitness 50.000,00

Egenkapital 54.601,23

PASSIVER I ALT 104.926,23

Formand

Bilagskontrolant Bilagskontrolant

Kasser

BALANCE



Kø-skab 450,00

Coronamidler 12.261,00

Gribskov Materialepulje 9.325,50

Diverse indtægter 500,00

Præmiepenge skomar turnering 4.650,00

Diverse indtægter i alt 27.186,50

DM Hold

Kantinesalg kontant 2020/19 16.354,50

Kantinesalg MoblePay 2019/20 5.795,00

Banket 2019/20 -12.900,00

Dessert 2019/20 -920,00

Musik 2019/20 -3.000,00

Drikkevare 2019/20 -6.565,00

Dagrofa m. m. 2019/20 -6.327,37

Kantinesalg kontant 2020/21 10.614,50

Kantinesalg MoblePay 2020/21 983,00

Banket 2020/21 -7.000,00

Dessert 2020/21 -267,00

Drikkevare 2020/21 -2.200,00

SuperBrugsen m. m. 2020/21 -3.632,51

DM Hold i alt -9.064,88

Diverse arrangementer

Diverse arrangementer i alt 0,00

Indtægter 27.019,50

Udgifter 18.459,00

8.560,50

Spillemaskiner

Diverse indtægter:

NOTER



Rente -747,19

Gebyr og porto. 3.648,75

-4.395,94

Egenkapital:

Saldo 1/5-2020 1.058,44

Årets resultat 53.542,79

Egenkapital 30/04-2019 54.601,23

Renter og Gebyr/porto

NOTER
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