Korsør Billard Klub fylder 50 år, torsdag den 02-12-2021.
I den forbindelse afholder klubben reception på dagen fra kl 15.00 til 17.00 i
klubbens lokaler
Skolegade 1
Indkørsel Halskov Tværvej 15
4220 Korsør
Klubben vil være værter for lidt hyggeligt samvær med en let anretning af
drikkevarer og chips og for de som måtte have lyst til at lære lidt om kunsten at
spille billard, vil dette også være muligt.
Kom frisk og få en snak med bestyrelsen.
M.v.h
Jens Frølich Kongensgaard
Formand KBC 71
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Det skete på en generalforsamling på Hotel Korsør, med 40 fremmødte. Der må
have været nogle stykker som har vist interesse for at lave og finde lokaler til en
billardklub i Korsør, for i omtalen står der at formanden for den femmandsgruppe
(der var nedsat på et tidligere tidspunkt) Jørgen Rasmussen, sagde at det oprigtigt
var L. Ahrenkiel-Mortensen, der havde sat skub i at oprette en billardklub i Korsør.
Med hensyn til lokaler var der nogle forslag som lød på: Det gamle dampvaskeri på
Suhrsvej, lokalerne ved reklametrykkeriet på Møllevangen og 3 lokaler i den gamle
skole i Slottensgade (foreningscentret). Ligesom kommunen havde lovet lokaler i
kælderen under den endnu ikke færdigudbygget Birkemoseskole. Det var forslagene
fra femmandsudvalget vedrørende lokalerne.
Det samme udvalg forslog at hvert medlem som meldte sig ind i den nye billardklub,
betalte 3 måneders kontingent forud, dvs. at førstegangsbetalingen var i alt 4
måneder. Alle fremmødte fik herefter et skema for indmeldelse og samtlige
fremmødte meldte sig ind denne aften, på de nævnte betingelser. Ja interessen var
stor for en billardklub i Korsør.
Generalforsamlingen havde valgt Kaj Huscher som dirigent, og efter fremlægningen
fra femmandsudvalget, som jo alt sammen blev godkendt, gik man over til valg af
bestyrelsen. Der var 12 kandidater opstillet og følgende blev valgt: Kaj Huscher, Per
Madsen, Hardy Dybbro, Villy Hansen, Mogens Jørgensen, Børge Andersen og Bent
Helslev. Suppleanter Jørgen Jensen og Philip Nielsen. Revisorer Erik Skov og Kurt
Nielsen. Suppleant Arne Dahl.
Efter generalforsamlingen blev der afholdt et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen
konstituerede sig med følgende sammensætning: Formand Kaj Huscher,
næstformand Villy Hansen, kassereren blev Per Madsen, sekretær Bent Helslev og
sportsleder (turneringsleder vil jeg tro) Børge Andersen, Hardy Dybbro og Mogens
Jørgensen bestyrelsesmedlemmer.
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