Referat fra billard afdelingsmøde i Odense lørdag den 3. november 2018
Der blev budt velkommen og inden præsentation af dagens program, blev der afholdt det planlagte
afdelingsmøde med følgende dagsorden:
-

Valg af dirigent (John Emil Persson)
Godkendelse af forretningsorden
(dirigent styrer mødet og evt. afstemning foregår ved håndsoprækning)
Valg af sekretær (Afdelingslederen skriver selv referat denne gang)
Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter (Godkendt)
Afdelingslederens beretning (Se beretning længere nede i teksten)
Indkomne forslag (Ingen)
Valg af afdelingsleder og bestyrelse - efter forbundets vedtægter
(Afdelingslederen er valgt for 2 år, men der skulle vælges 2 nye til bestyrelsen)
Afdelingens fremtidige virke (Se længere nede i teksten)
Afslutning

Afdelingslederens beretning
-

-

Dejligt at der er 3 nye deltagere med (Claus Bo, Marianne og René)
Antal medlemmer i Jernbanefritid billard pr. 1. november 2018 er 69 medlemmer. Ove
Knudsen fra Nyborg har lige meldt sig ud pga. alder (88 år) Men jeg skulle hilse alle og sige tak
for gode og hyggelige stunder.
Rolf Petersen billardafdelingens kontaktperson i jernbanefritidsbestyrelse, gik desværre bort i
april 2018. Æret være hans minde!
Ny kontaktperson for billard er Frank Andersen, som kommer forbi og hilser på i løbet af dagen

Status på stævner i 2018
-

-

Nytårsstævne i Taastrup billardklub 6. januar 2018: 10 deltagere (alle fra HI)
Jernbanestævne i Ørbæk 10. marts 2018 med efterfølgende fest og hygge på Knudshoved (kun
4 deltagere - alle fra HI). Opråb fra bestyrelsen om at støtte op om disse stævner med
efterfølgende hygge og fest med øvrige medlemmer fra de andre sportsgrene.
Individuelt Jernbanemesterskab i Odense 3. november 2018. 14 deltagere. Flot og dejligt at se
at hele landet er repræsenteret.

Stævner 2019
-

Jernbanemesterskab for hold i Taastrup lørdag den 12. januar – invitation er udsendt.
Handicapturnering på Fyn lørdag den 9. marts + fest om aftenen på Knudshoved. Invitation
følger i starten af det nye år.
Jernbanemesterskab individuelt i Odense oktober/November (dato ikke fastlagt)

Klubbens fremtidige virke - Planlægning, forslag og ideer
-

Dagens stævne er lagt en uge senere end normalt grundet Dart arrangement sidste lørdag i
oktober. Falder til gengæld sammen med repræsentantskabsmøde i Nyborg.
Er der tilfredshed med 3 stævner om året, placering og længde?
Har I gode forslag i forhold til vores klubs virke?

-

Hvordan får vi nye medlemmer – forslag og ideer?
Er I tilfredse med orientering, planlægning, stævneindhold etc.?

Vi vendte nogle muligheder og om vi evt. skulle flytte nogle af stævnerne til anden måned eller
måske spille søndage. Men vi blev enige om at lørdag er bedst og at placeringen ligger fint nok.
I forhold til at få flere medlemmer, blev det nævnt at man i andre afdelinger har forsøgt med
invitationer til introduktionsaften med mad og præsentation af sporten under hyggelige forhold.
Valg af bestyrelse
Beslutningsreferat fra sidste år – Per Nielsen Afdelingsleder frem til okt.2019 - Knud og John Emil valgt som
bestyrelsesmedlemmer. Nye skal vælges et år frem ved stævnet den 3. november 2018.
Ny i bestyrelsen frem til valget i 2019 er Stephen Eckhausen. Tak for at du tog tjansen. Det er aftalt at der
kun er et bestyrelsesmedlem frem til nyvalg i 2019.
Tak for god ro og orden…..læs mere om selve stævnet i det næste Jernbanefritid eller på vores hjemmeside
www.Jernbanefritid.dk
Mvh
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