
Referat FIRMAIDRÆT STORKØBENHAVN, Billard
Emne: Årsmøde

Dirigent: Bjarne Linnemann

Referent: Søren Kirstein

Dato: 11-05-2022

Varighed: 19:00 – 21:00

Sted: Grøndal Multicenter, store

mødelokale.

Stemmetællere: Arne Sund, Gitte M.

Nielsen

Dagsordens-punk
t:

Drøftelse og konklusion: Ansv
.

Valg af Dirigent Se ovenfor.

Valg af Referent og
stemmetællere

Se ovenfor.

Beretning Formandens beretning er vedlagt.
Formandens mundtlige beretning tilføjede:

”Konduite”:   Billard er en gentlemandssport. Bliv gerne sur ...
på dig selv, hvis noget går skidt, men lad det ikke gå ud over
dommer, listefører eller modstander. Vis hensyn, tal ikke om
spilleren ved bordet. Hold afstand, tal lavt. Hold arealet
ryddeligt, overtøj og mad hører til  i forlokalet.

”Selvindtastning af resultater i Stævneplanner”
Thorbjørn har testet det: Det virker dårligt og vil ikke blive
indført foreløbigt!

”Fødselsdagsliste”
Udvalget vil gerne have mulighed for at festligholde
mærkedage. Derfor vil vi anmode spillerne om lov til at
registrere deres fødselsdato.

Kommentarer til beretningen

Christian: God skriftlig beretning. Synes at tasker er ok i
lokalet.   Thorbjørn: Enig, blot hold gangarealer ryddelige.

Annie: Ang. gentlemansport – listeførerens rolle er vigtigt, han
bør ikke forstyrres for meget under kampen af andre spillere
eller sin egen telefon.   Ang. hjemmeside – Mail kontakt
funktionen lader ikke til at virke, har ikke fået svar på mail fra
2020 endnu. Thorbjørn: Vil undersøge, hvorfor han ikke har
modtaget mail, og reparere funktionen.

Hans: Støtter at listeførerens rolle er vigtig, og at dommeren
om nødvendigt rådfører sig med listeføreren.

Jesper: Er der nyt om brugerbetaling til Københavns Kommune
i 2022-2023?  Thorbjørn: stadig usikkerhed om beløbet. Der er
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afsat kr. 16000 i budgettet, hvilket er en væsentlig
udgiftsstigning.  Gitte: Der er ingen opkrævning for 2021.

Christian: Hvad betaler KBK?  Thorbjørn: Rygtet siger kr.
20000.

Der var en del diskussion ang. god opførsel i forbindelse med
klargøring af borde, træning, ventetid og opvarmning før
turneringskampe. Se mere under eventuelt.

Dirigenten konstaterede, at beretningen er godkendt.

Indkomne forslag Udvalget foreslog en ændring af vedtægterne and beregning af
årssnit. Ændringen blev vedtaget.

Den nye tekst er :

Har en ny spiller et registreret snit i FSKBH, DFIF eller Dansk
Billard Union bruges dette.
• Ellers skal Spilleren opnå et snit ved at have spille 3 kampe á 25
indgange pr. kamp.
• Den 1. juli udregnes årssnittet. Dette skal indeholde oplysninger
om antal kampe, indgange og scorer. o
• Såfremt en spiller ikke har fire registrerede kampe, anvendes
sidst opnåede årsgennemsnit.
• Hvis en spiller har 1, 2 eller 3 kampe medregnes disse sammen
med de kampe, der lå til grund for det sidst udregnede
årsgennemsnit.

Kommentarer
Christian: Har vi nødvendige data for ’gamle’ kampe?
Stephen: Ja, i langt de fleste tilfælde.

Erik: Vi har set eksempel i år på, at Stævneplanner ikke
virkede fornuftigt.  Stephen: Der er sket fejl i både systemet
og kommunikationen ang. enkelte spilleres snit.

Orientering om
regnskab og budget

Regnskabet er vedlagt.

Formandens bemærkninger:
- Regninger til klubberne sendes ud i disse dage.
- Regninger for autonom træning og køskabe følger snart
- Da Firmaidræt Storkøbenhavns regnskab allerede er

afsluttet kan den sene udsending give et skævt billede
af denne sæson.

- Deltager indtægter er faldet 19% i det forgangne år.
- Udgiftsposter er forsøgt reduceret også i næste års

budget, men brugerbetaling til Københavns Kommune
øger de samlede udgifter. Derfor stiger
tilmeldingsgebyr.

Annie: Skal vi betale fuld pris for turneringer, der blev aflyst
eller forkortet under corona-nedlukning?  Thorbjørn: Udvalget
har besluttet, at der kun faktureres 20% af udgiften.
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Gitte: Firmasporten har generelt tabt mange penge under
corona. Nogle afdelinger har beholdt uændrede gebyrer for at
sikre fremtiden for afdelingens aktiviteter.

Christian:  Budgettet ser ud til at hænge fint sammen. Et
forhøjet gebyr til Københavns Kommune må nødvendigvis
lægges på tilmeldingsgebyrene for alle turneringer.

Valg til tillidsposter Næstformand :
Stephen Eckhausen (genvalg)
Udvalgsmedlemmer :
Søren Kirstein  (genvalg)
Steen Søndergaard (genvalg)
Ejner Jensen (nyvalg)

Eventuelt Ang. Procedure i forbindelse med klargøring af borde, træning,
ventetid og opvarmning før turneringskampe:
Erik: Nogle medlemmer er usikre på, hvad der er ok, og følte
sig verbalt overfuset for at bryde nogle normer, de ikke kendte.
Efterlyser klare retningslinier.
Tony: Synes det er ok at komme tidligt og træne indtil ca. ½
time før turneringsstart.
Dirigenten foreslår, at der kan trænes indtil ca. 25 minutter før
kampstart, og at spillerne afleverer bordene i rengjort stand.
Årsmødet opfordrer udvalget til at udsende krystal klare
retningslinjer inden sæsonstarten.

Hans-Jørgen: Hvordan skal vi planlægge turneringerne under
VM i fodbold d. 18/11 til 18/12?
Årmødet anbefaler, at der ikke lægges kampe i
hovedturneringerne i denne periode.
Søren: Foreslår at lægge en ny turnering i denne periode,
speciel for medlemmer, der gerne vil spille billard uanset hvad
der foregår i Qatar. Tilstrækkeligt mange tilmeldinger er
naturligvis en forudsætning.

Logistiske problemer gør, at den traditionelle præmieuddeling
på årsmødet er udsat til senere. Vinderlisten bliver snarest
offentliggjort på hjemmesiden.

Side 3 af 3


