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Tune, den 18. juni 2020 
 
 

Referat fra Tune Billard afdeling Generalforsamling 

 
 

Formanden bød velkommen til mødet, der var mødt 19 medlemmer, en meget god mødeprocent. 
generalforsamlingen blev holdt i Logen grundet antallet af fremmødte og det gjorde så også at vi 
kunne bruge en projektor, det var lidt anderledes men meget sjovt. Bliver helt sikkert bedre til næste 
år. 
Der skulle vælges en ordstyrer men der var ingen frivillige så Steen Olsen blev igen valgt. 
Det blev konstateret at varsling af generalforsamling var i god tid. 
 
Der skulle så vælges en referent, ingen frivillige så Steen Olsen blev igen valgt. 
 
Formandens Beretning: 

 

Formanden forelagde sin beretning som der ikke var de store kommentarer til.  
Beretningen fremsendes til alle medlemmer på mail. 
 
Regnskab: 

 

Fremsendes til alle medlemmer på mail. 
 
Indkomne forslag: 

 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
Kontingent: 

 

Det blev besluttet at fortsætte med uændret kontingent for året 2020-2021 Billard og Dart 
 

Valg af næstformand: 

 

Henning Skafte blev genvalgt 
 
Bestyrelsesmedlem: 

 

Erik Jørgensen blev genvalgt 
 
Bestyrelsesmedlem Leif Nielsen (Dart) 
 
Valg af Revisor: 

Knud Brohus blev genvalgt. 
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Eventuelt: 

 

Der blev talt meget om hvad vi skal vænne os til i forbindelse med Corona virus som trods alt har 
ændret en del på vores aktiviteter i afdelingen, så igen og igen blev det meddelt at man skal huske at 
spritte hænder og følge de anvisninger der nu er med hensyn til rengøring af vores udstyr efter 
brugen. 
Der blev spurgt til om der var ny Billard turnering på vej og det er der, det handler nu om at finde 
ud af hvor mange hold vi skal bruge og hvem der gerne vil deltage, På Dart siden vil det være op til 
Leif og Steve at se på mulighederne, men Dart er jo nyt hos os så vi skal lige have nogle flere 
spillere ind. 
 
Ellers var det meget løst snak om diverse mindre ting. 
 
Mødet varede som vanligt 1 time, dejligt med en så god orden og disciplin  
 

 
 
Mødet afsluttede og formanden sagde tak for et godt møde så nu kunne der spilles og Billard / Dart. 
 
 
 
 
 
 
Dirigent: Steen Olsen                                                                             Formand: Steen Olsen 
 
 


