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Til samtlige klubber,  

DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og     

æresmedlemmer 

 

Brøndby den 11. april. 2014 

Herved indbydes til DDBU`s ordinære årsmøde 

 

 

Lørdag den 14. juni kl. 10.00 på: 

 

Hejse Kro  

Skærbækvej 17 – 7000 Fredericia 

 med følgende 

 

D A G S O R D E N 

 

1) Valg af dirigent   

2) Valg af mødesekretær   

3) Prøvelse af mandater   

4) Bestyrelsens beretning til godkendelse   

5) Ordensudvalgets og Sportsappeludvalgets beretninger til orientering   

6) Regnskabsaflæggelse til godkendelse   

7) Vedtagelse af politikkatalog   

8) Indkomne forslag   

9) Forslag til vedtægtsændringer   

10) Rapportering fra aktivitetsmøderne   

11) Vedtagelse af budget, godkendelse af gebyrer og kontingenter   

12) Valg:   

  Formand for bestyrelsen Mikael Toft Ønsker ikke genvalg  

  Formand for TU-udvalget Jan Mortensen Villig til genvalg  

  Formand for Aktivitetsudvalget Carsten Andersen Villig til genvalg  

  Som ny formand opstiller bestyrelsen nuværende næstformand 

Henning Schultz. Opnår Henning Schultz valg som formand 

opstiller bestyrelsen Michael B. Nielsen som ny næstformand 

for 1 år. 

  

  Formand for Eliteudvalget Michael Lohse trækker sig fra 

bestyrelsen. Bestyrelsen opstiller Tage Lauridsen som ny 

formand for Eliteudvalget for 1 år. 

  

  Bestyrelsesmedlem Johnny Sort Jensen har trukket sig fra 

bestyrelsen. Bestyrelsen opstiller Tina Hjort Hansen for 1 år. 

  

 Opnår Tina Hjort Hansen valg til bestyrelsen opstiller 

bestyrelsen Tonny Carlsen som suppleant. 

  

  Bestyrelsessuppleant Vakant  

  Bestyrelsen opstiller Leif Rasmussen som formand for Sports & 

Appeludvalget for 3 år 

  

  Bestyrelsen opstiller Johnny Mogensen som medlem af Sports -

& Appeludvalget for 3 år. 

  

  Bestyrelsen opstiller Erik K. Petersen som medlem af Sports & 

Appeludvalget for 3 år 

  

  Hans Gissel O+A udvalget Ønsker ikke genvalg  

 Bestyrelsen opstiller Jakob Lyng for 2 år   

  Begge suppleantposter til O+A udvalget er vakante   

  Interne revisorer Steen G. Hansen og Morten Themstrup Villig til genvalg  

  Intern revisorsuppleant Harry Dahl Villig til genvalg  

    

    

14) Eventuelt   

 

Med venlig hilsen 

f/ Mikael Toft formand DDBU 

Jan Bemmann  

General Sekretær DDBU 



Ad punkt 4 – bestyrelsens beretning til godkendelse 

Formandens beretning ved Mikael Toft 

Billardsæsonen 2013 – 2014 er i skrivende stund næsten færdigspillet. Der 
mangler dog endnu at blive afviklet finaler i nogle få discipliner. – Stort tillykke 
til de mestre som er fundet, såvel hold som individuelt.  
Billardsæsonen har budt på rigtig gode resultater på såvel det sportslige som 
på det administrative plan. Vores organisation er og bliver løbende tilpasset de 
ændringer der sker. 
 
Danmarks Idræts Forbund 

Den fælles medlemsregistrering mellem DIF, DGI og Dansk Firmaidræt er 
blevet implementeret i den forgangne sæson og det har været en succes. Den 
forenkling, at foreningsledere kun skal registrere medlemmer et enkelt sted er 
blevet rigtig godt modtaget. 
DIF har indført et intranet, hvor alle specialforbundsformænd har adgang til. 
Formålet med intranettet er, at specialforbundene hurtigere kan få 
informationer, det kan bruges som debatforum og til dialoger og sparring. 
Udviklingskonsulent ordningen er fornyet med yderligere de 2 år. Aftalen har 
naturligt relationer til DIF’s fordelingsnøgle samt til andre opgaver såsom 
talentudvikling, pool samarbejde med Ungdomsringen m.v. DIF udsender 
løbende nyhedsbreve, hvor der er fokus på meget aktuelle ting/emner. De 
inviterer også løbende til uddannelse af frivillige ledere/bestyrelsesmedlemmer 
og jeg vil endnu engang opfordre alle til, at I benytter Jer af de tilbud. 
www.frivillighedstjek.dk er et værktøj som blev tilgængeligt sidste sæson. Jeg 
håber, at rigtig mange af Jer har gjort brug af dette værkstøj. Værktøjet kan 
både være inspirerende, motiverende og er oplagt til, at få lavet et 
serviceeftersyn på bestyrelsen i klubben, om alle er enige om det mål der 
arbejdes henimod. 
 
De internationale forbund 
Vores internationale samarbejdspartnere er CEB – UMB – EPBF og EBSA. 
Forbund som vi har et godt samarbejde med og DDBU deltager i de 
repræsentantskabsmøder vi bliver indkaldt til. 
DDBU er repræsenteret i CEB’s 5 kegle udvalg ved turneringsleder Jan 
Mortensen. 
EM i snooker i 2014 havde DDBU lagt billet ind på. Vi havde overfor EBSA, som 
er det europæiske snooker forbund, sendt en forhånds bekræftelse på, at 
DDBU ville stå for afviklingen af EM i snooker i 2014.  
Vi var af den overbevisning, at eventen kom til Danmark, men det blev ikke til 
noget. Årsagen hertil var, at man fra EBSA mente, at ophold og forplejning var 
for dyrt. Vi forsøgte at få endnu bedre aftaler i stand med stedet, hvor eventen 

http://www.frivillighedstjek.dk/


skulle afvikles, men de havde givet os/ sporten så godt et tilbud, at de ikke 
kunne strække det længere. 
I DDBU håber vi på, at der på et tidspunkt i fremtiden bliver lejlighed til, at 
byde ind på en anden stor international event. 
 
Sponsorer. 
DDBU annoncerede på sidste årsmøde et ny tiltag inden for sponsor arbejdet. 
Formålet med dette nye tiltag var, at vi skulle forsøge at trække flere 
sponsorkroner ind til organisationen. 
Der er i sæsonen blevet indgået aftaler med Søren Søgaard, Jysk Billard 
Montering, Billard Fyn, Aramith, Iwan Simonis og Snedker & tømrerfirmaet Kim 
Bengtson. 
Sponsor hvervning er et meget stort og tidskrævende arbejde og på den 
baggrund er Jonny Sort Jensen desværre stoppet i DDBU’s bestyrelse. Johnny 
har startet egen konsulentvirksomhed op og kan ikke afse tid til 
bestyrelsesarbejde i DDBU. 
Tina Hjort er indkaldt som bestyrelsessuppleant til at arbejde med sponsor 
området. Tina er uddannet inden for markedsføring og har sagt ja til at stille 
op til DDBU’s bestyrelse, hvor, hvis hun bliver valgt, vil skulle arbejde med 
sponsering/markedsføring. 
 
Sekretariatet 
DDBU’s sekretariat ledes af generalsekretær Jan Bemmann som ansvarlig for 
den daglige administration. På sekretariatet i Brøndby arbejder desuden 
Karsten Jørgensen, primært med opgaver af turneringsmæssig karakter, samt 
videreudvikling af vor IT i samarbejde med et eksternt firma. I Brande 
arbejder Hanne Rasmussen primært med turneringerne i Vest og med diverse 
administrative opgaver. 
Udviklingskonsulenten Niels Nüchel er også en del af 
sekretariatsmedarbejderstaben, han sparrer dagligt med de øvrige 
sekretariatsmedarbejdere. 
Den forgangne sæson bød på implementering af det nye turneringssystem. 
Efter en introduktion af systemet ved fyraftensmøder rundt om i landet før 
sæsonstarten, blev turneringen indledt. Der har løbende været tilpasninger af 
systemet, men overordnet har systemet levet op til forventningerne. Systemet 
vil de kommende år blive udbygget med flere muligheder, muligheder som vil 
aflaste sekretariatet og dermed give muligheder for at bruge ressourcerne på 
andre områder. 
 
 
 
 
 



Udvikling 
FU har udarbejdet en visions/strategiplan for DDBU frem til 2018. Planen er 
blevet præsenteret for den øvrige bestyrelse, som alle tog godt imod den. De 
ansvarlige udvalgsformænd er kommet med deres input til planen. Den endelig 
strategiplan vil blive præsenteret på DDBU’s repræsentantskabsmøde den 14. 
juni 2014.  
Som organisation har DDBU visioner om en løbende udvikling af vores sport. Vi 
vil og skal tilpasse os de politiske beslutninger og behov som kræves af vores 
sport. 
Når der i en organisation skal ske ændringer, så har vi de senere år i DDBU 
valgt, at informere/præsentere ideerne for Jer medlemmer ved regionalmøder 
rundt om i landet. Opbakningen til disse møder kan blive meget bedre, vi 
sender invitationer ud i god tid, men har også måtte aflyse møder i den 
forgangne sæson på grund af manglende tilmeldinger. 
Nærhed og debat er med til at styrke de beslutninger der tages og så giver det 
også mulighed for at stifte bekendtskab med såvel politikkere som ansatte i 
DDBU. 
Turnerings/ eliteudvalget har drøftet en ny spilleform i keglebillard, og det er 
kommet så vidt, at vi i efteråret vil præsentere vores ideer herom. Formålet 
med evt. ændringer er, at gøre keglespillet mere publikumsvenligt. Det kan 
godt, for en ikke Billard spiller, virke en smule ”enerverende”, at overvære en 
kamp, hvor der bliver lavet 800 point i første indgang. – Vi etablerede spillere 
ved jo godt at det er kunst af højeste karat men vi mangler stemning blandt 
tilskuere og dynamik i spillet. Der er planlagt en turnering for indbudte spillere 
i 2015 hvor den nye spilleform vil blive præsenteret. 
 
Udviklingskonsulenten har inviteret til flere seancer i de klubber der har sagt ja 
til, at være med i kraftcenter projektet.  Flere af arrangementerne har han 
også måtte aflyse på grund af for ringe tilslutning. 
Vi skal gøre os en ting meget klart og det er, at for at en organisation som 
DDBU kan udvikle sig og blive stærkere, hele tiden være i en progressiv 
udvikling, så kræves det opbakning fra baglandet til de beslutninger der tages 
og skal føres ud i livet. 
DDBU’s turneringsleder havde indkaldt alle klubbers turneringsledere til møde 
først i år 2014. For at seancen skulle gennemføres, så var der sat som kriterie, 
at mindst 45 klubber tilmeldte sig. Arrangementet blev aflyst på grund af 
manglende opbakning… 
 
Økonomi 
DDBU’s økonomi er funderet i medlemskontingent – turneringsgebyrer – 
sponsorstøtte samt DIF’s fordelingsnøgle. Tilskuddet fra DIF er baseret på 
aktiviteter såsom kurser – uddannelse af trænere – klubbesøg – klubudvikling 



– talentpleje og antal medlemmer og foreninger. I fordelingsnøglen modtager 
vi 1001 kr. pr. forening og 6 kr. pr. medlem.  
Den forgangne sæson har budt på optagelse af nye klubber, men vi har også 
måtte sige farvel til andre. Alt i alt er vi samme antal klubber som sidste år. 
Medlemsmæssigt er vi igen over 8.000 registrerede, en status quo i forhold til 
sidste sæson. Tilmeldinger til hold/individuelt er også højere i forhold til sidste 
sæson. Denne progressive udvikling skulle gerne fastholdes i årene der 
kommer. 
Bestyrelsen for Ølandshusfonden har besluttet at opløse fonden. Opløsningen 
sker på bagrund af en henvendelse fra civilstyrelsen, hvor de i et brev oplyser, 
at fonde med under en hovestol på 300.000kr kan opløses over en 3 årig 
periode. 
Ølandshusfonden har en hovedstol på ca. 200.000kr og bestyrelsen har 
defineret 3 områder som fondens midler skal indgå i.  
År 2014: Propaganda gennem IT-udvikling. Indkøb af streaming udstyr, 
udvikling af apps, IT-uddannelse, etc. 
År 2015: Propaganda for ny afviklingsform i keglebillard. Mestermøde mellem 
de bedste Danske keglespillere m/k, efter den nye afviklingsform samt 
uddannelse af dommere og instruktører i snooker. 
År 2016: Fremme af billardsporten: Talentudvikling, træningssamlinger, 
kurser, etc.  
Samarbejdet med revisionsfirmaet KPMG, som langt de fleste specialforbund 
og DIF bruger, er blevet forlænget.  
 
Organisation 
Som det fremgår af udsendte dagsorden, så er der en del ”nyvalg” til DDBU’s 
bestyrelse i år. Jeg håber, at vores opstillede kandidater vil få tilslutning fra Jer 
der møder op på repræsentantskabsmødet. 
For mit eget vedkommende, så er dette min sidste beretning som formand for 
DDBU. Mit private arbejde kræver endnu mere af mig og det betyder, at jeg 
ikke længere føler, at jeg har den tilstrækkelige tid til at kunne virke som 
formand for DDBU. 
Mine godt 30 år som leder i Billard sporten har været en fantastisk rejse. Jeg 
har lært rigtig mange mennesker at kende, såvel indenlands som udenlands. 
Haft rigtig mange hyggelige stunder og deltaget i rigtig mange debatter, 
forhandlinger etc. 
Den tillid I har vist mig, ved at vælge mig som formand, den vil gerne takke 
for. 
 
Kommunikation og IT 
Vores nye turneringsprogram blev inden sæsonstart præsenteret på 
regionalmøder rundt om i landet. Programmet er blevet taget rigtig godt imod 



og programmet er et bevis på, at vores sport følger den digitale trend. 
Digitaliseringen betyder, når den er fuldt udbygget, at vores ansatte for 
mulighed for at bruge de frigivne ressourcer til andre opgaver.  
Der var nogle små opstartsproblemer med programmet, men de problemer er 
blevet løst løbende.  
Det er nu også blevet muligt, at følge sin ”form kurve”. Du skal logge dig ind 
på Billardresultater.dk - vælg f.eks. rangliste øst, find din klub og tryk enter. 
Alle klubbens medlemmer kommer nu frem med aktuelt snit. – Smart! 
Tilmeldingen til DDBU’s nyhedsformidling via sms/mail kunne godt være meget 
bedre. I har mulighed for, at få alle nyheder udsendt så snart de foreligger, I 
skal blot tilmelde jer ordningen, som ligger på DDBU’s hjemmeside. 
Vores nye hjemmeside kører. Det er en flot hjemmeside og vi har fået rigtig 
mange positive tilbagemeldinger på den. 
DDBU’s nyhedsbrev som har udviklingskonsulent Niels Nüchel som redaktør 
udkommer ca. 1 gang om måneden.  
Nyhedsbrevets formål er, at informere om arrangementer som er sket og 
arrangementer som vil ske. Redaktøren har flere gange efterlyst materiale fra 
Jer derude i landet, men det er begrænset hvad han får ind. Derfor vil vi 
kraftigt opfordre til, at sker/skal der ske noget i din klub, så send historien til 
Niels Nüchel. Vi er mange ude i det ganske danske land, som gerne vil høre 
historien. 
Arbejdet med den meget efterlyste jubilæumsbog er endnu ikke fuldført. Det 
har været nødvendigt at sætte nye folk på opgaven og bogen forventes at 
være klar til læsning inden udgangen af år 2014.  
De sociale medier Facebook, Twitter, Instagram, etc. fylder mere og mere i 
vores dagligdag. Det er muligt at deltage i debatter på de medier, men endnu 
engang vil jeg opfordre til, at retorikken holdes på et sobert niveau. 
Facebook har været og bliver brugt som nyhedsformidling ved stævner såvel 
indenlands som udenlands. Til jer frivillige der informerer os andre den vej skal 
der lyde en stor tak. Det er rigtig spændende at følge en kamp på den måde 
og fremtiden vil helt sikkert byde på endnu mere information via de medier. 
Resultatadgangen til de landsdækkende aviser er utroligt svær, men der er 
ingen tvivl om, at der bringes rigtig mange billard resultater i mindre 
aviser/lokalaviser hvilket er utroligt vigtigt for vores sport. Så I der ”fodrer” 
aviserne med nyheder, bliv endelig ved med det. 
 
Sportsligt 
DDBU opnåede i den forgangne sæson følgende internationale resultater. 
Andreas Madsen fra Herlev Pool klub vandt bronze ved EM i 8 Ball for juniorer. 
5 kegle landsholdet vandt bronze ved EM. 
Tony Carlsen & Michael Lohse opnåede en femteplads ved VM i 3 bande 
carambole for 2 mands hold. 



 
 
Afslutning 
Som afslutning vil jeg takke Jer, frivillige ledere, for det arbejde i lægger ude i 
klubberne. Jeg tænker på såvel det sportslige som det sociale arbejde. Uden 
Jeres indsats ville vores sport have det rigtigt svært.  
Derudover vil jeg takke DDBU’s bestyrelse, ansatte, DIF, sponsorer, eksterne 
samarbejdspartnere for et rigtig godt samarbejde i den forgangne sæson. 
 
 
 
 

God sommer til alle. 
 
Mikael Toft 
Fmd. DDBU 
 
 
 
Eliteudvalgets beretning ved Michael Lohse 
 
Årets – og fremtidens generelle linjer – et tilbageblik på et travlt år, og en 
udsigt til forandringer ved roret og bordet 
 
Endnu en sæson er ovre og jeg håber at alle fik en god billardoplevelse der gør 
at man imødeser den nye sæson med forventning. 

Forandringernes mange ansigter:  

Der er i de seneste to sæsoner blevet forsøgt at optimere turneringsformer og 
give mulighed for at alle kan spille mod alle uden at skulle rejse for langt, og 
DDBU har lyttet til de mange forslag. Internationalt har der også været mange 
ændringsforslag, og alle har forsøgt at finde et fornuftigt niveau. MEN 
ligegyldigt hvem vi lytter til, ”retter os efter”, hvilken beslutning vi træffer og 
har analyseret os frem til, så vil billardspillere vise deres mangfoldige ansigter i 
kraft af deres personlige fremtoning eller deres måde at skrive og fremstille 
deres synspunkter på. 
Skuffet, kritisk, destruktiv, sur, vrede, snydt, egoisme, selvhøjtidelig, 
snæversyn, glad, positiv, energisk, hjælpsom, smilende, overbærende etc. – er 
alle reaktioner der kan læses fra billardspillerenes ”ansigter” når de oplever 
forandring og ændringer.   

I et tidligere nyhedsbrev nævnte jeg at der på baggrund af spillernes mange 
tilbagemeldinger og forslag fra de tidligere sæsoner ville blive indført nogle 
ændringer i forskellige discipliner i indeværende sæson(2013-2014). Ydermere 
blev der også omtalt et ”strategipapir” der i fremtiden skulle danne baggrund 
og virke som et værktøj for prioriteringer af økonomisk støtte samt udtagelser 



af danske spillere til internationale stævner. – Hvad angår sidstnævnte er 
arbejdet gået ind i den afsluttende fase og det er derfor sandsynligt at en 
100% implementering af dette vil ske henover sommeren.  
Der er blevet brugt mange timer på at forsøge at skabe de bedste rammer for 
elitespillerne i dansk billard med henblik på at kunne løfte niveauet nationalt, 
og med lidt held skaffe nogle resultater internationalt. Det er tydeligt at vi ikke 
har høstet mange internationale medaljer i den seneste tid, men nogle er det 
blevet til, og det skal vi være meget glade for. Overordnet set er niveauet 
nationalt på et højt niveau, men ikke mange steder kan vi prale af at det er 
stigende, nogle steder ses dog en fremgang, hvilket er positivt.  

Økonomisk set går det ikke meget anderledes i DDBU end mange andre steder 
i samfundet, hvilket kort sagt betyder at der ikke kommer flere resurser, og at 
vi derfor må prioritere hvor de tilstedeværende resurser gør mest gavn i 
forhold til at skabe en forhøjet opmærksomhed på billardsporten og en 
stigende aktivitet i Den Danske Billard Union. Det vil helt konkret betyde at 
DDBU med udgangspunkt i deres mission må vælge til og fra i forhold til at 
komme i mål med de planer der er lagt. Derfor vil der også i den kommende 
sæson opleves ændrede prioriteringer omkring elite- og 
talentarbejdet/turneringerne i Danmark. – der skal træffes nogle beslutninger 
som sikre et godt, konstruktivt og forpligtende samarbejde mellem spillere og 
DDBU.  

Eliteturneringerne var naturligvis også en del af de turneringer der er forsøgt 
optimeret med udgangspunkt i de mange inputs der er kommet fra spillere og 
ledere.  
I pool og snooker disciplinerne vokser turneringsudbuddet, da der er spillere til 
det, imens der er i visse andre discipliner og turneringsformer ikke er den store 
vækst. Det er essentielt at vi i DDBU tilpasser udbuddet af turneringer til 
efterspørgslen, dog uden at gå på kompromis med kvaliteten! 
Eliteturneringer har til formål at fremme og højne niveauet hos de kommende 
talenter, og ikke mindst hos de spillere der allerede tilhører eliten. Det betyder 
i sin enkelthed også er der vil være turneringsformer som imødekommer dette, 
og det kan betyde at spillerne der har et lavere niveau må kæmpe lidt mere for 
at komme til at spille mod de bedste i Danmark. Det har ikke, er ikke og bliver 
ikke nogen populær beslutning at lave disse tiltag i dansk billard, men det er 
nødvendigt hvis vi skal udvikle en talentmasse og en elitegruppe; så er og 
bliver det ét af de ansigter vi må leve med og acceptere! 

Der vil til stadighed komme flere forandringer i Dansk billard, men intet kan 
ændres til ALLES interesse og fordel, og derfor må vi hele tiden vælge vores 
ansigt med omhu.  
Det er ikke populært at lave besparelser og ej heller ændringer der gør at 
spillere der på et tidspunkt havde en fordel ikke har denne mere, men 



omvendt skal vi hele tiden have for øje at beslutningerne træffes med fokus på 
den målsætning der er opstillet, og for eliteudvalget er det at skabe og udvikle 
talent- og elitespillere i dansk billard. – denne målsætning vil eliteudvalget 
arbejde hårdt på at indfri, og dette kommer til at ske ved såvel økonomiske 
som sportslige prioriteringer i den nærmeste fremtid.  

Talentaktiviteter i pool 

Afviklet DM for juniorer i 8, 9 og 10 ball. 

Joel Rosenfeldt Herlev PC vinder 8 ball 

Andreas Madsen vinder 9 og 10 ball 

Andreas Madsen har deltaget i EM for juniorer og kom hjem med en flot bronze 
medalje i 8 ball 

Der er afholdt 3 talentsamlinger i pool 

Ud over dette har talenterne deltaget i turneringer i de rækker de er 
kvalificeret til samt en del pool tours 

 

Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle sammen en fantastisk billardsommer i 
2014. – og som det er med billard, så vil ingen billardspiller kunne frasige sig 
at der kontinuerligt er plads til forbedring, og dette gælder også for os 
mennesker. – så fat mod og vis det sportslige, positive, støttende og 
konstruktive ansigt ved og uden for billardarenaen  

Ny mand ved roret:  
Jeg har været Eliteformand i 3 år, og har siddet i Eliteudvalget i yderligere 3-4 
år. Vi har nået en hel del, og der er helt sikkert meget der kan og kunne gøres 
bedre. Der er også gang i en hel del på nuværende tidspunkt, som også kan 
blive godt og konstruktivt for DDBU.  
 
Jeg har i snart 1 år været eliteudvalgsformand, skulle udvikle min stilling(mit 
”nye” job i Ringsted) på en politisk styret og turbulent arbejdsplads og 
samtidig være 100 % tilstede i det private og når jeg kunne finde lidt tid til 
også at spille lidt billard selv.  
Nu kan jeg mærke at det ikke længere er muligt at balance med ligevægt på 
de mange bolde, og derfor må jeg af private årsager trække mig som 
Eliteformand i DDBU.  

Jeg håber at den kommende formand vil få den optimale opbakning og støtte 
fra hele Billard Danmark til at fortsætte det gode arbejde omkring talent- og 
elitebillard i Danmark 



Med sportslig hilsen  
Michael Lohse 
Eliteudvalgsformand  

 
Turneringsudvalgets beretning ved Jan Mortensen 
 
Nu er sæsonen 2013/14 ved at få en ende, så jeg vil gerne ønske alle vindere 
tillykke med resultaterne. 

TU-program. 

Vi har nu kørt med det nye turneringsprogram ét år, og selvfølgelig har der 
været nogle startvanskeligheder, men i det store hele er turnerings-
programmet en succes. – Der er stadig nogle udfordringer som vil blive løst 
hen af vejen.Vi arbejder i øjeblikket på, at alle vores skemaer skal være 
online, så det hele tiden er up to date skemaer alle bruger. 

Hold tilmelding til serie 1 og 2. 

Fra den kommende sæson vil tilmelding til serie 1 og 2 ske med snitsum (de 
fire spilleres snit lagt sammen) – og efterfølgende vil turnerings- 
koordinatorerne sammensætte de to serier efter styrke, - dvs. klubberne vil 
ikke på forhånd være sikre på hvor deres hold bliver placeret, men da der 
spilles på samme ugedag, skulle det ikke volde problemer. 

Cupper 

Efter at vi har sendt en skrivelse ud til klubberne i vest, som er blevet mødt 
med mange positive reaktioner, har udvalget besluttet at afvikle senior-
cupperne ens øst/vest, - dvs. at afvikling af cupperne i vest ændres. Formålet 
er at der ikke vil være max antal på cupperne, - der er plads til alle, og 
seniorcupperne er både for mænd og kvinder. Ladies- og ungdomscupperne 
forbliver uændret. 
Vi har i denne sæson kørt med aktuelt snit ved hver cup, til stor tilfredshed for 
alle. 

Turneringer. 

TENAX-double har der igen i år været en rimelig interesse for, vi måtte dog i år 
se nedgang af hold med 20 – der var ca. 100 tilmeldte hold hvoraf 
hovedparten er fra region vest, - det kunne være dejligt om klubberne i øst 
også fik interesse for den lidt anderledes form for turnering. 

Som de fleste nok har erfaret har Søgaard-cup i kegler og 3-bande fået nyt 
navn BILLARD-FYN CUP, der havde 150 tilmeldte (samme antal som sidste 
sæson) men her er der også plads til mange flere. 



 

I vores ungdomsrækker har det været meget småt med tilmeldinger, hvilket 
har bevirket, at mange af rækkerne ikke har været udskrevet. – Det er nu 
besluttet at ungdomsspillere må tilmelde sig i seniorrækkerne i de klasser de 
tilhører og ikke som tidligere mindst i kl. A 

Protester/klager. 

Vi har heller ikke i år kunnet undgå protester og klager, da det ikke er alle der 
er enige i TU-udvalgets afgørelser, og enkelte sager er anket til 
sports/appeludvalget. 

Danmarksmesterskaberne. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til Ikast, Vejle og Skagen for de virkelig flotte 
mesterskaber de har holdt i henholdsvis 5 kegle, 3 bande og keglebillard. Der 
var alle steder lagt rigtig mange arbejdstimer i arrangementerne, og heldigvis 
var der mange tilskuere alle 3 steder, så det med, at folk ikke gider se billard, 
passer ikke, hvis bare rammerne er i orden.   

Materialereglement 

Vi skal i gang med redigering af vores materialereglement, og efterlyser derfor 
en person der kan yde hjælp til tegning af borde. Pt ligger 
materialereglementet på nettet ”uden” tegninger. 

Jeg vil gerne takke turneringskoordinatorerne Sv. Aage Hansen og Peter Lund 
for et godt samarbejde i turneringsudvalget. – Af arbejdsmæssige årsager 
måtte Jan Winther desværre trække sig fra turneringsudvalget, og Peter Lund 
er tilbage på posten. 

Til sidst vil jeg endnu en gang ønske alle tillykke med deres resultater. 

På Turneringsudvalget vegne 

Jan Mortensen 

 

Aktivitetsudvalgets beretning ved Carsten Andersen 

Det har været en lidt stille sæson 2013/2014.  

Vi har afviklet ungdomsinstruktion i øst. Her var det Næstved som lagde 
lokaler til. Et dejligt sted hvor der er tjek på tingene, og rammerne er rigtig 
gode. Der var samlet 9 ungdomsspillere fra forskellige klubber. Formålet med 
instruktionen er, at de unge mennesker få et kendskab til de grundlæggende 
ting omkring billard på begynderniveau. Vi slutter af med broncemærkeprøven 
som en lille eksamen.  



Hvis der umiddelbart er nogle talenter, som har gode chancer for at udvikle 
sig, bliver de sendt videre i systemet. 

En lidt trist episode indtraf i vest. Vi havde indkaldt 8 – 10 ungdomsspillere til 
instruktion i Bramminge billard klub. Bramminge havde lånt os lokalerne, stillet 
en leder til rådighed, og lavet frokost til deltagerne og evt. ledere. Vi havde 
engageret os med en instruktør, så alt var klar til at modtage nogle friske og 
glade unge mennesker. Det blev bare ikke til noget, fordi der ikke mødte  
En eneste op på dagen – og der var ikke kommet et eneste afbud!  
Klubben stod således med mad til 10 – 15 personer, en instruktør der havde 
kørt 2-300 km og som havde sat en hel dag af til instruktion for nogle glade 
unge mennesker. 
Her er det jeg spørger mig selv - hvad sker der rundt om i klubberne? 

Vi havde i god tid sendt indbydelser og breve til de klubber som havde ungdom 
udtaget til instruktionen. 
Det mindste man kunne forlange var vel at de indbudte kunne meddele afbud. 

De bedste af de ungdomsspillere som deltog sidste år i ungdomsinstruktionen, 
blev sendt videre til talentinstruktion. Her er det Dan Nielsen som svinger 
taktstokken. Der har været afholdt en samling i KBK med 8 – 10 talenter, og 
på nuværende tidspunkt er de i gang med hjemmearbejdet, inden næste 
samling. Tak for lån af lokaler til KBK. 

Der har været afholdt klubinstruktion i Ølstykke billard klub 2 gange, hvor Ole 
Nymark gav instruktion til klubbens 1. hold. De samme 2 aftner var der 
instruktion til 4 - 6 andre spillere på et lidt lavere niveau. 

Der er også startet dameinstruktion op i Holbæk, her deltager 8 – 10 damer, 
det er aftalt at instruktionen løber over 4 - 5 gange. 

Vi har også afholdt instruktion i Vig (Højby). 3 aftner med 10 – 12 deltagere. 
Der var dog flest fra den lidt ældre generation - men vældig hyggeligt var det. 

Udviklingskonsulent Niels Nüchel 

Der er afholdt 37 klubbesøg 
Der er afholdt klubudvikling i 2 klubber 
Afviklet en Billardskole/Ungdomscup i Ikast med 22 deltagere 
Vi har afviklet den årlige Pool Cup i samarbejde med Ungdomsringen. Der er 
afviklet regionale finaler i 5 byer og landsfinale i Herlev. Samlet antal deltagere 
blev i år på 457 spillere. 

Af andre afviklede aktiviteter kan nævnes: 
 
Klubtræner I i Vig med 12 deltagere.                                    
Begynderkursus i Lemvig – Østfyn og Asaa med i alt 29 deltagere. 
Klubkursus i Kolding med 17 deltagere.       



Idrætspsykologi kursus i Kolding-Vejby og Bramming med i alt 39 deltagere 
Turneringslederkursus i Hjørring – Aars – Aarhus – Ikast – Kolding og Odense 
med i alt 176 deltagere. 
Skoleturneringer i Kolding og Næstved 

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, de ansatte i DDBU, 
klubbestyrelsesmedlemmer og Niels Øland og Niels Nüchel for et godt 
samarbejde gennem sæsonen. 
 
Til klubber og billardspillere, vil jeg blot sige, brug os test os vi hjælper gerne 
med store som små opgaver og udfordringer som i finder interessante.  
 
Fremtiden og visioner for udvalget 
 
Min idebank til kommende sæson rummer følgende. 

Jeg mener at vi skal sætte kraftigt ind på at få styrket vores 
træneruddannelser. 

Vores kraftcentre skal i focus 

Vi skal tilrettelægge kurser i faste rammer i vores kraftcentre. Dommerkurser, 
trænerkurser, instruktion, psykologikurser, mentaltræningskurser, 
begynderinstruktion, regelkurser, vedligeholdskurser af materialet, HP kursus, 
kurser om diamantsystemer, osv. 

Vi skal synligøre vores kraftcentre, gennem massiv opfordringer til at deltage i 
kurser / instruktion som afholdes i centrene. Ved bla.  Hjemmeside, udsende 
materialer til maillister sms lister. Plakater sendes til klubber, nyhedsbrevet 
osv. 
 
Vi skal sætte gang i dame/pige instruktion. 
 
Vi skal viderebygge vores ungdomsinstruktion. Lægges i faste rammer for 1 til 
2 år af gangen. Med instruktion hver 4 – 5 gange årligt. Kraftcentene skal 
benyttes. 
 
Billardskoler i kraftcentrene over en weekend, inkluderet en 
ungdomsturnering. 2 gange årligt.  
 
Skoler/ungdomsskoler inviteres til vores kraftcentre.  
 
Ældrecentre/ plejehjem inviteres til billard i kraftcentrene om formiddagen. 
 



Jeg kunne godt tænke mig at vi talte om hvordan vi får unge mennesker med i 
bestyrelsesarbejdet, jeg tror på at det måske er vejen frem til at få flere unge 
til at melde sig ind i klubberne og spille billard. 
 
Husk hvis der rundt om i klubberne ligger gode ideer gemt til nogle aktiviteter, 
sidder vi på spring for at hjælpe jer med alle mulige opgaver. 
 
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, de ansatte i DDBU, 
klubbestyrelsesmedlemmer og Niels Øland og Niels Nüchel for et godt 
samarbejde gennem sæsonen. 
 
Til klubber og billardspillere, vil jeg blot sige, brug os test os vi hjælper gerne 
med store som små opgaver og udfordringer som i finder interessante.  
 
 
Carsten Andersen 
Formand for aktivitetsudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ad punkt 5  

Ordensudvalgets og Sports - og Appeludvalgets beretninger til 

orientering 

 

 

 

Den Danske Billard Union 

Ordensudvalget 

 

 

 

Beretning for året 2013/2014 

Udvalget har ikke behandlet sager i perioden  

 

 

Risskov, den 14. april 2014 

Ordensudvalget 

 

Ove Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sports – og Appeludvalgets beretning ved udvalget 

Leif Rasmussen- Kim Jørgensen og Niels Øland 

 

Sportsappeludvalget har behandlet følgende sager i løbet af sæsonen: 

 
Emne: Appeludvalgets afgørelse af sag mellem Søllested og 

Turneringsudvalget DDBU. 
 

Søllested indgiver protest mod Turneringsudvalget afgørelse, om at 
ændre resultatet af kampen Søllested-Maribo. 

 
Appeludvalget giver Turneringsudvalget medhold i deres 

afgørelse om, at ændre resultatet af kampen, grundet holdet 
stiller op i forkert rækkefølge. 

Turneringsudvalget har handlet i overensstemmelse med 
turneringsreglementet. 

 

Emne: Appeludvalgets afgørelse af sag mellem Børkop og 
Turneringsudvalget DDBU. 

 
Børkop indgiver protest mod Turneringsudvalget har ladet Varde få en 

plads i 1 Div. 3 bande 
 

Appeludvalget giver Børkop medhold i protesten, Varde var ikke 
oprykningsberettiget i dette tilfælde. (se begrundelse) 

Det er vores afgørelse at turneringen 2013-2014 afvikles efter 
turneringsplanen, grundet turneringen starter 1. september 

2013 og en turneringsændring på nuværende tidspunkt vil volde 
mange hold/spillere problemer.  

 
Begrundelse: 

Sæsonen 2012-2013 var der 3 nedrykkere fra 1. div. Grundet 2 hold fra 

vest rykkede ned fra eliten. 
Et hold ønskede ikke oprykning og Bristol trak deres hold inden 

turneringen 2013-2014 var udskrevet. Dette betyder at der kun er et 
hold som rykker ned. 

Turneringsudvalget valgte at rykke to hold ned for at give Varde en 
plads i 1. div. Dette er ikke korrekt, da holdene i 1. div. Sæsonen 2012-

2013 Er 1. divisions hold indtil næste års turneringsplan 2013-2014 er 

godkendt og udskrevet. 

 

 
 

 



Emne: Appeludvalgets afgørelse af sag mellem Niels Øland Hansen 
og Turneringsudvalget DDBU. 

 
Niels Øland Hansen indgiver protest mod Turneringsudvalget afgørelse 

af protest. 
 

Appeludvalget Giver Niels Øland Hansen medhold i, at DDBU 
turneringsudvalg ikke kan afvise protesten.  

Begrundelse: da man i dag indskriver og sender kampskemaer 

fra DDBU’s program, og der i dette skema ikke er mulighed for 
at påføre protesten. 

 
Om hvorvidt modstander og Dommer er enig med spilleren i, om at 

spilleren har protesteret ved begivenheden indtræden eller straks 
derefter, og om dommeren har opfattet evt. protest som værende en 

protest, eller om dommeren har accepteret protesten, kan ikke lægges 
spilleren til last. 

 
Appeludvalget afgørelse vedr. protest vedr. graverende 

dommer/spillerfejl i kegler Kl. A afviklet i Ørbæk d. 15. februar 
2014. 

Appeludvalget giver Niels Øland Hansen medhold i, at 
dommeren ikke kan tillade en spiller et prøvestød midt i en 

kamp, det være sig hverken ved efterstød, sprængt bal eller 

andre situationer som giver udlægsbal. 
 

 
Emne: Sports- og appeludvalgets afgørelse af sag mellem Fredericia 

Billard Klub og Turneringsudvalget DDBU. 
 

Fredericia Billard Klub indgiver protest mod Turneringsudvalget 
afgørelse af protest mod bøde til 111715 Søren Andersson, for afbud til 

DM 3 bande carambole. 
 

Sports- og appeludvalget giver Turneringsudvalget medhold i 
deres afgørelse.   

Begrundelse: Jf. DDBU’s turneringsreglement afsnit om 
retningslinjer for sanktioner, idømmes en spiller en bøde på 300 

kr. for Afbud til DM indledende runder. 

 
Emne: Sports- og appeludvalgets afgørelse af sager mellem Arden 

Billard Klub og Turneringsudvalget DDBU. 
 

Arden Billard Klub har fremsendt 2 protester. 
Den første protest er sendt den 7. maj 2014. Og den anden protest er 

sendt den 8. maj 2014.  



Begge protester slutter med en protest mod DDBU’S turneringsudvalgs 
afgørelse, om at afvikle et regionsmesterskab i ØST. 

 
Sports- og appeludvalget giver DDBU’s turneringsudvalg 

medhold i, at ØST skal afvikle et regionsmesterskab. 
Begrundelse: Jf. turneringsreglementet skal puljevinderne spille 

et regionsmesterskab. Og resultatet fra regionsfinalen er 
grundlag for seedning til landsfinalen. 

 

Klubberne (Nakskov og Gilleleje) var uvidende om DDBU’s beslutning 
om ikke at afvikle et regionsmesterskab i ØST grundet kun 2 hold i 

regionsfinalen. 
Konklusion:Resultatet fra Øst regionsmesterskabet er gældende og 

resultatet er grundlag for seedning til finalen. 
 

Alle afgørelser i sin helhed kan findes på www.ddbu.dk under 
udvalg/sportsappeludvalget 

 
Med venlig hilsen 

Leif Rasmussen – Kim Jørgensen – Niels Øland 
Sports - Appeludvalget 

 
 

 

 

 

 

http://www.ddbu.dk/






























Ad punkt 8 

 

Indkomne forslag 

Forslag fra Fredericia Billard Klub 

Fredericia den 12. juni 2013 

Årsmødet fastlægger turneringsstrukturen for alle rækker i Den Danske Billard 

Union. Dette oprettes som selvstændigt punkt i dagsordenen. 

Dette omfatter: 

 Beskrivelse af procedure for op- og nedrykning 

 Beskrivelse af procedure for placering af hold i de enkelte rækker 

Beskrivelse af procedure for placering af hold i rækkerne, når den 

beskrevne procedure ikke er nok til at fylde rækkerne op 

 

De beskrevne procedurer kan ikke ændres af andre end DDBU´s årsmøde. 

Det kræver et 2/3 – dels flertal på årsmødet for at kunne ændre 

turneringsstrukturen. 

Ønsker om ændring af turneringsstrukturen skal indsendes skriftligt til DDBU´s 

sekretariat med samme frist som øvrige forslag. 

Vedtagne ændringer træder i kraft anden sæson efter vedtagelse dvs. vedtaget 

i år 2014 træder i kraft for sæson 2015-2016, vedtaget i år 2015 træder i kraft 

for sæson 2016-2017 og så videre.  

Begrundelse for forslaget: 

Udløser for forslaget er den konkrete situation i juli 2013, hvor 

turneringsudvalget og turneringsudvalgets formand voldsomt forsvarer en 

placering af Varde i trebandens 1.division Vest.  Bare tanken om, at man kan 

skalte og valte med hold og rækker ud fra personlige holdninger, som denne 

beslutning er udtryk for, gør, at vi nu mener, at dette område skal lægges 

under politisk kontrol på DDBU´s årsmøde. 

For Fredericia Billard Klub er det ikke nok, at vi har mulighed for at bestemme, 

hvilke personer, der sidder i DDBU’s turneringsudvalg. Det er mere vigtigt at 

vide, at turneringsstrukturen er besluttet af DDBU´s brugere- nemlig 

klubberne. 

 

På Fredericia Billard Klubs vegne 

Formand Erling Lysdahl Hansen 



Ad. Punkt 9 

Forslag til vedtægtsændringer 

§ 1 stk. 1 

DDBU er tilsluttet….. Nordic Billiard Council 

NBC er nedlagt som sammenslutning og streges. 

§3 stk. 4 

Klubberne betaler kontingent……… 

DDBU foreslår: 

Indmeldes en klub i DDBU efter 1. oktober i kalenderåret betales kr. 500 i kontingent 

for samme år. 

 

§4 stk. 10 

Bestyrelsens organisatoriske beretning…… 

Tilføjelse: 

Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger… 

§7 stk. 1 

På det ordinære årsmøde foretages valg til: 

Ændring i rækkefølge: 

3. Sports- og Appeludvalget 

Ad 2: 

Ordensudvalget vælges for 3 år…… 

Der vælges 3 suppleanter – DDBU foreslår at der vælges 2 suppleanter 

 

Sports- og Appeludvalget vælges for 3 år af gangen og afgår efter tur. 

Der vælges 1 særskilt formand samt 2 medlemmer. 

Der vælges 3 suppleanter. 

DDBU foreslår: 

Sports- og Appeludvalget vælges for 3 år af gangen og afgår efter tur. 

Der vælges 1 formand særskilt og 4 medlemmer. 

Ved afgang fra udvalget supplerer udvalget sig selv. 

Nye medlemmer skal godkendes af DDBU’s bestyrelse. 

§ 8 C stk. 17 

Der oprettes 3 regioner…. 

DDBU foreslår: 

DDBU består turneringsmæssigt af Region Øst og Region Vest adskilt ved Storebælt. 

§12 Sports- og Appeludvalget 

Stk. 6 

Enhver klub under DDBU er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet stk. 6 for 



Sports- og Appeludvalget. 

Rettes til Stk. 5 

Stk. 7 

Indbringelse af sager for Sports- og Appeludvalget skal ske inden 4 uger, efter 

forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages 

over. 

Ændres til: 

Indbringelse af sager for Sports- og Appeludvalget skal ske senest 2 dage efter 

modtaget afgørelse fra Turneringsudvalget. Sports – og Appeludvalget fremsender sin 

afgørelse senrest 4 dage efter modtagelse af indbringelsen. 

 

 

 

. 

 

 

 

 



INDTÆGTER UDGIFTER

DIF - kvartalstilskud 1.530.740 Turneringsudvalget

Løntilskud NN 170.000 Udvalgsomkostninger 19.000

§ 44 tilskud 8.000 Regionsfinaler 46.000

Andre tilskud DIF 52.000 Præmier cupper 53.400

Klubkontingenter 273.000 Nye turneringsformer 6.000

Licens Senior 785.000 Medaljer 38.000

Turneringsindskud 707.500 BF-Cup 21.000

Turneringstilskud BF cup 25.000 Banket tilskud cupper 6.300

Klubafgift cupper 52.500 Tenax 40.700

Turn.indskud TENAX 44.000 Landsfinaler 26.000

Sponsorer indland 62.500 DM og slutspil 80.200

Sponsorer udland 25.000

Indtægt Uddannelses weekend 3.000 I alt Turneringsudvalget 336.600,00

Indtægt Ungdomsringen 27.500

Renteindtægter 8.000 Eliteudvalget

Bøder 7.500 Udvalgsomkostninger 11.740

Ø-puljen 27.300 Tours 85.800

Diverse indtægter DVD-Bog m.v. 20.000 3-Bande 32.000

5- Kegle 18.900

Indtægter i alt 3.828.540,00 Pool 125.000

Snooker 25.000

UDGIFTER Coaching 6.500

Talentiudvikling 71.000

DDBU fællesudgifter

Bestyrelse og Foretningsudvalg 49.400 I alt Eliteudvalget 375.940,00

Årsmøde 44.000

Møder med klubber 21.000 Udviklingskonsulenten

Int. Møder 18.000 Kurser 15.000

DIF møder 1.300 Udviklingskonsulent drift, ej løn 126.597

Kontingent CEB m.fl 46.000 Klubudvikling 12.000

Sekretariatets drift 218.648 Billardskoler 9.000

Jubilæumsbog 20.000 Ungdomsringen 45.000

Lønninger 1.884.000 Kraftcentre 13.000

Ø-pulje 27.300

IT omkostninger 174.300 I alt Udviklingskonsulenten 220.597,00

Forsendelse og grafiks arbejde 36.900

Årets spiller og leder 5.000 Sponsor & PR

Forsikringer 65.220 Sponsor & PR 18.000

Konsulentbistand DIF - Revision 95.000 I alt Sponsor & PR 18.000,00

Administrationsomkostninger 17.708

Diverse 3.000 Udgifter i alt 3.742.613

Renteudgifter 5.400 Indtægter i alt 3.828.540

I alt DDBU fællesudgifter 2.732.176,00 RESULTAT for 2014 85.927,00

Aktivitetsudvalget

Udvalgsomkostninger 8.800

Uddannelse begynder instruktører 9.000

Uddannelsesweekend 16.000

Regionsinstruktion 21.000

Dommer og stævnlederkurser 4.500

I alt Aktivitetsudvalget 59.300,00

DDBU BUDGET 2014
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RETNINGSLINIER FOR SANKTIONER 
 

 

 

Udeblivelse – hold inkl. oprykningsfinale                                                1.500,00 

 

Trækning af hold i Elitedivisionerne  5.000,00 

 

Trækning af divisionshold, gælder ikke hvis det er det lavest rangerende 

 hold i disciplinen  2.500,00 

 

Trækning af hold efter TU-planerne er udarbejdet  1.000.00 

 

Afbud i Elitedivisionerne pr. kamp   1.500,00  

+ Udgifter i henhold til § 12 stk. 7 

 

Afbud til DM indledende runder          300,00  

 

Afbud til DM-finaler         500,00 

 

Udeblivelse til DM finaler udløser 2 års karantæne (indeværende sæson +    

efterfølgende sæson) i den disciplin udeblivelsen er sket.    500,00 

 

Udeblivelse – individuel incl. RF- og LM-finaler     500,00 

 

Mangelfuldt og/eller forkert udfyldt resultatskema.    300,00 

 

Hold der undlader at ringe til Ritzaus Medieservice, gælder kun elite    200,00 

 

Vurderer turneringsledelsen at en spiller har udvist usportslig 

optræden, tildeles spilleren en bøde på    500,00 

  

 

 

 
Fastlagt på turneringsudvalgsmøde den 28. august 2013 

 

 

 

 
 



 

 

TURNERINGSINDSKUD OG YDELSER 
 

 

TURNERINGSINDSKUD: 

 

Hold: 

Pr. spiller  125,00 kr.  

Ungdom og Juniorer   50,00 kr. 

 

Individuel: 

Seniorer  125,00 kr. 

Ungdom og juniorer   50,00 kr. 

 

Lokale turneringer  125,00 kr. 

 

Cupper: 

Indskud til senior- oldboys- og ladiescupper 125,00 pr. spiller som betales til arrangør, heraf  75 kr. 

til arrangørklubben som tilskud til morgenbord og frokost, - de resterende 50 kr. opkræves af 

DDBU til dækning af præmier. 

 

 

TILSKUD TIL FINALER. 

 

Individuelle finaler: 

DM finale  200,00 kr. pr. spiller -  (max 5.000 kr. pr. stævne) 

DM finale juniorer 200,00 kr. pr. spiller – eller efter aftale med DDBU 

LM-finale  150,00 kr. pr. spiller 

RF-finale  125,00 kr. pr. spiller 

 

Hold finaler: 

RF-finale hold   75,00 kr. pr. spiller 

LM-finale hold   75,00 kr. pr. spiller 

 

Cupper: 

RF-finale    50,00 kr. pr. spiller 

LM-finale  100,00 kr. pr. spiller 

 

Lokale turneringer   75,00 kr. pr. spiller 

 

Kontingent til DDBU 

Klubkontingent   1.500,00 kr. pr. klub 

Ø-pulje       150,00 kr. pr. klub 

Licenskort       200,00 kr. pr. stk. 

Erstatningskort ved tab/ 

klubskifte          50,00 kr. pr. stk. 

 

 

Vedtaget pr. tlf. af den 21. marts 2011 og den 9. april 2011 og tu-møde den 12. maj 2012 

Niels Chr. Kjær og Hanne Rasmussen 



Ad Punkt 12 
 

Valg 

 

Valg:  

• Formand for bestyrelsen Mikael Toft Ønsker ikke 
genvalg 

• Som ny formand opstiller bestyrelsen nuværende 
næstformand 

• Henning Schultz. Opnår Henning Schultz valg som 
formand opstiller bestyrelsen Michael B. Nielsen som 
ny næstformand for 1 år. 

 

• Formand for TU-udvalget Jan Mortensen Villig til genvalg 

• Formand for Aktivitetsudvalget Carsten Andersen 
Henrik Andersson opstiller som kandidat til posten 
som formand for Aktivitetsudvalget. 

Ønsker ikke 
genvalg 

• Formand for Eliteudvalget Michael Lohse trækker sig 
fra bestyrelsen. Bestyrelsen opstiller Tage Lauridsen 
som ny formand for Eliteudvalget for 1 år. 

 

• Bestyrelsesmedlem Johnny Sort Jensen har trukket 
sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen opstiller Tina Hjort 
Hansen for 1 år. 

 

Opnår Tina Hjort Hansen valg til bestyrelsen 
opstiller bestyrelsen Tonny Carlsen som suppleant. 

 

• Bestyrelsessuppleant Vakant 

• Bestyrelsen opstiller Leif Rasmussen som formand 
for Sports & Appeludvalget for 3 år 

 

• Bestyrelsen opstiller Johnny Mogensen som medlem 
af Sports -& Appeludvalget for 3 år. 

 

• Bestyrelsen opstiller Erik K. Petersen som medlem 
af Sports & Appeludvalget for 3 år 

 

• Hans Gissel Ordensudvalget Ønsker ikke 
genvalg 

Bestyrelsen opstiller Jakob Lyng for 2 år  

• Begge suppleantposter til Ordensudvalget er 
vakante 

 



• Interne revisorer Steen G. Hansen og Morten 
Themstrup 

Villig til genvalg 

• Intern revisorsuppleant Harry Dahl Villig til genvalg 

 

Formanden for Aktivitetsudvalget Carsten Andersen har ved mail  den 25. maj 
valgt at trække sig som formand for udvalget. 
 

Dermed træder § 4 stk. 16 i kraft. 

”Fristen for indsendelse af kandidater til valg på 1 måned bortfalder, såfremt 
en allerede valgt person stiller til en anden 
post i bestyrelsen og vælges hertil. Kandidater til den vakante post kan 
opstilles på selve årsmødet. Det samme gælder 
såfremt et bestyrelsesmedlem trækker sig op til eller på årsmødet.” 

 

Ad Punkt 13 
 
Eventuelt 

 

 

 

 



niels
Stempel



niels
Stempel
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