Spillermøde…
Mandag den 15. juni kl. 19.00 er der spillermøde.
Det er her vi fastlægger hvilke hold og inviduelle spillere der skal deltage, så mød op hvis i
vil være med i DDBU’s hold og enkeltmandsturnering.
Der serveres øl/vand og grillpølser!

Udviklingspuljen…
Kommunen har sponsoreret 5000kr til indkøb af billardkøer som så udlånes til CKU/DGM
ved undervisningsbrug og klubben stiller instruktører til rådighed. Maja og alle beboerne
fra Bostederne hygger sig og er alle vældig glade for at være i en super dejlig og
velfungerende klub!
Hjørring Billardklub ser positivt på dette samarbejde med Kommunen og håber at det er
gensidigt.

Klubben er fortsat lukket
Foreløbig fra den 10-05-2020 til og med 08-06-2020
1. og 2. fase af genåbningen resulterede desværre ikke i at Billard og Dart klubben kan
komme i gang :-(
Der er dog håb forude, idet at indendørs foreninger/sportsklubber i fase 3, skulle kunne
åbne helt eller delvis fra den 8. juni!

Klubben er fortsat lukket
Foreløbig fra den 08-04-2020 til og med 10-05-2020, derefter må vi se om der bliver en
mulighed for at starte noget billard op.

Danacup er aflyst i 2020…
Pga Corona virus
Vil klubben være lukket frem til den 13. april - Klubben følger statsministerens
retningslinjer, for at minimere smitte risikoen.

DDBU kamp afvikling
Se her: http://hjorring-billard.dk/DDBU-kamp-afvikling-Corona-virus.pdf

Corona Virus…
DDBU meddeler:
Den Danske Billard Union tiltræder med omgående virkning de af regeringen og DIF
foreslåede foranstaltninger til bekæmpelse og inddæmning af Corona smitten.
Det betyder:

Al turneringsaktivitet af enhver art suspenderes hermed i første omgang fra i dag torsdag
d.12.marts 2020 indtil fredag d.27.marts. Suspenderingen er ikke en aflysning men en
udsættelse af al turneringsaktivitet indtil videre. Når situationen er under kontrol, vil
Turneringsudvalget meddele proceduren for afvikling af udsatte turneringer.
DDBU opfordrer samtidig alle billardklubber, som er medlem af unionen til at holde lukket
for al aktivitet indtil i første omgang d.27.marts.
Situationen og udviklingen følges nøje og i takt med nødvendige opdateringer eller
yderligere forholdsregler vil DDBU løbende orientere unionens klubber og medlemmer.
Med venlig hilsen
Torsten Danielsson
Formand
Den Danske Billard Union

Hjørring Billard og Dart klub meddeler:
Al turnering og klubarrangementer er lukket ned, foreløbig de næste 14 dage
Bestyrelsen opfordrer til at klubbens medlemmer vil respektere denne beslutning –
Vil man alligevel træne bliver det på eget ansvar, men klubbens bestyrelse opfodre som
sagt indtrængende alle til og ikke mindst dem som er i risikogruppen at blive hjemme.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde Hjørring Billard & Dartklub 03-03-2020
Valg af ny sekretær:
- Thomas valgt som ny sekretær.
Ventilation - Tilbud:
Der arbejdes på at få installeret et ventilationsanlæg.
Ingen pris fastlagt fra leverandører. Der er blevet forhørt sig hos seks
forskellige leverandører, manglende respons hos de fem. Lytzen ventilation
har været ude at besigtige klubben og omfanget af opgaven og vender tilbage
med pris. Der søges om tilskud hos DIF & DGI´s foreningspulje, når prisen
er fastlagt.
Fælles oprykningsfest – Dart/Billard 25/4:
Drøftelse af et fælles arrangement for billard & dartklubben. En ryste
sammen for alle klubbens medlemmer. En form for sæsonafslutning. Der forventes
en måned før, at komme en invitation, der afspejler indholdet. Tilmelding påkrævet.
Der forventes en egenbetaling i omegn af 75 kroner som dækker forplejning af
forskellig art, afhængig af tilslutningen & opbakningen fra klubbens medlemmer.

Opfølgning på generalforsamlingen:
Klubbens interne & eksterne turneringsledere vil kigge kalenderen igennem i
håb om flere ledige datoer til stævner/turneringer af forskellig art. Klubmesterskabet
forventes at fastlægges på fremtidig fast dato efter ønske fra nogle af klubbens
medlemmer. Dato foreløbig ukendt. Klubmesterskabets regler og struktur drøftes
forsat for lige vilkår for såvel nybegyndere og øvede.
Halvtag/overdække for specielt rygere drøftes med udlejer for mulig løsning
og placering. (formanden tager kontakten)
Fortsat drøftelse af andre punkter fra generalforsamlingen næstkommende møde.
Spillermøde & Danacup-møde afholdes adskilt?
Det foreslås at adskille de to ovenstående møder i håbet om et mere målrettet
fokus de respektive dage. Der laves opslag om tilmelding til Danacup-møde
snarest, hvor blandt andet vagter uddeles, for vital indkomst for klubbens
nuværende og fremtidige økonomi. I den hensigt anbefales alle klubbens aktive
medlemmer at bidrage og løfte i flok. Det er på bestyrelsesmødet vedtaget, at
møderne adskilles, og afholdes på følgende datoer:
Danacup – Mandag d. 11/5. Spillermøde – Mandag d. 15/6. Begge møder forventes
at blive afholdt klokken 18.30. Information følger.
Parkeringsforhold:
Der er kommet klager omkring dumme og hurtige parkeringer på, og rundt omkring
klubben når der er mange folk. Klubbens medlemmer anbefales, i tilfælde af
manglende parkeringsmuligheder, at placere deres køretøj på vejen tættest
billardklubben, for at undgå unødigt postyr fra genboer.
Tirsdag formiddag 10-12, flere folk?
Der drøftes en turnusordning for billardspillerne, til at hjælpe til tirsdag
formiddag. Kommunen betaler penge til klubben for, at der stilles borde og instruktører
til rådighed for en gruppe unge, hvorfor det burde være en fælles
opgave for samtlige klubbens medlemmer. Alternativt snakkes om mindre honorering
for at lokke flere folk til at løfte opgaven, eller tilgodese de få der yder.
Honorar i form af hvad, er endnu uvist. (Jakke, spisning, etc...). Der snakkes
om en form for ”klippekort” således man kan optjene ”penge/point” til brug på
ovenstående. Der tages kontakt til billardspillere for forhåbentlig fremtidige
faste løsninger.
Fastholdelse af nuværende sponsorer:
Der skal tegnes nye kontrakter/udsendes faktura til sponsorer. Drøftelse omkring
hvorvidt man skal tage kontakten til sponsorer, eller blot sende dem en regning
og tage manglende indbetaling for et ”nej tak”.
Der udsendes besked fra kassereren til nuværende sponsorer med håb om fornyelse.
Hjemmesiden:
Der mangler en fane på hjemmesiden omhandlende dart, det skal opdateres.
Indholdet hertil kunne være hvornår vi træner, hvor mange hold vi har, hvem der
står for hvad osv.
Thomas udformer et skriv til hjemmesiden, der viser og fortæller lidt om det at
spille dart i Hjørring Dartklub.
Hjemmesiden skal opdateres med instruktører, holdledere, bestyrelsesmedlemmer

osv.
Børneattest:
Der skal indhentes børneattest på instruktører, holdledere mm. grundet tiltrædelse
af medlemmer under 18 år.
Bordet rundt:
Drøftelse af ideer til udvidelse af dartafdeling. Punktet tages op på næstkommende
bestyrelsesmøde, emnets omfang taget i betragtning. På stående kan dartklubben
fungere, men fra August 2020, er dartafdelingen presset på plads, hvilket begrænser
muligheden for kommende medlemmer og ”udvidelse” af dartklub på medlemstal og
baner.
Foreløbig opstilles total seks skiver. Forsat arbejde og tanker omkring udvidelse af gulv.
Nyt Internet 100/100, bestilles og tilkobles lokalerne. Udbyderen bliver Eniig
til 199 kr/md.
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 15/4-2020.

