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Referat fra DDBU’s årsmøde den 4. juni 2016 på Vissenbjerg Storkro. 

Mødet startede kl. 13.30 

Formanden Flemming B. Knudsen bød velkommen og startede mødet med at mindes de 

billardkammerater der er gået bort i løbet af det sidste år. Heriblandt 2 æresmedlemmer, Hans Gissel 

Jensen og Niels Juelsgaard. 

Punkt 1 

Valg af dirigent 

DDBU foreslår Søren Gøtzsche som blev valgt med akklamation.  

Dirigenten konstaterede at årsmødet var korrekt indvarslet og gik herefter videre til  

Punkt 2 

Valg af mødesekretær  

Jan Bemmann foreslået og valgt. 

Punkt 3 

Prøvelse af mandater 

29 klubber repræsenteret med i alt 61 delegerede. 

Punkt 4 

Bestyrelsens beretning. 

FBK startede sine supplerende bemærkninger med en omtale af det faldende medlemstal som vi har 

oplevet de sidste par år. Det er et indsatsområde at få tallet til vokse igen.  

DIF har igangsat en omfattende strategiplan for de næste år som også DDBU skal koble sig op på. 

FBK nævnte besøg i klubberne i det forgangne år, og havde stor ros til Viborg for deres arrangement i 

forbindelse med DM i keglebillard. 

Der har været en del udskiftninger i bestyrelsen op til årsmødet. FBK takkede både Peter Graversen fra 

Snooker og Kasper Kristoffersen fra Pool for deres indsats, og så frem til at deres afløsere vil videreføre 

deres opgaver på samme høje niveau. Dan Nielsen der som aktivitetsformand har trukket sig efter kun 1 

år, har måttet erkende at hans private arbejde ikke har levnet muligheder for at gøre en indsats på 

billardfronten.  

Vi kommer ud med et pænt overskud for 2015. Vi har mange aktiviteter i de kommende år, Brandenburg i 

2017 hvor vi er bredt repræsenteret og også et VM i 2019 som vil lægge beslag på nogle af de midler vi 

sparer sammen.  
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I forhold til udvikling har jeg som formand lagt vægt på gennemførelsen af vores egen strategiplan. Det er 

således at bestyrelsen på hvert andet bestyrelsesmøde gennemgår planen og følger op på gennemførte 

og planlagte tiltag. 

En stor tak til Kent Erichsen for hans indsats i forbindelse med de mange streaminger der er blevet 

afviklet i det sidste halve år. Et set up der dog vil ændre sig idet vi ikke vedblivende kan lægge så megen 

beslag på én enkelt person i forhold til familie og eget spil.  

Der er sket mange ting og jeg håber at klubberne også har bemærket den øgede aktivitet.  

Derudover tak til de ansatte for året der er gået og også en tak til Michael B. Nielsen og Kent Erichsen for 

deres arbejde i eliteudvalget og tak til Jan Mortensen og Hanne Rasmussen i forhold til de mange 

klubbesøg de har afholdt.  

FBK afsluttede sine supplerende bemærkninger med en stor tak til vores sponsorer som bidrager til at vi 

kan bibeholde vores aktivitets niveau.  

 

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning. 

 

Jan Mortensen omtalte at der nu er lukket for alle turneringer for sæson 2015/16. De få kampe der bliver 

afviklet efterfølgende bliver noteret i 2016/17. 

Vi ensretter afviklingen af DM i både 5-Kegle og 3-Bande. Der spilles 8 tours hvor de 5 bedste er 

gældende. 

JM håber at de klubber der har 4 Caramboleborde vil byde ind som arrangører af både tours og DM. 

I den nye sæson vil der være betaling direkte forbundet med tilmeldingen. Melder man afbud 

efterfølgende vil man ikke få tilmeldingsgebyret retur.  

Der er planlagt en Euro-Kegel turnering i Dresden hvor alle er velkomne til at deltage og derudover er 

næste års finale i Tenax henlagt til Faaborg.  

Bemærkninger til beretningen: 

Mick Jørgensen – Næstved BK 

Efterlyser faste regler for udtagelse til EM/VM.  

Svar fra Michel B. Nielsen: 

På eliteudvalgsmødet den 6. januar blev det vedtaget at der nedsættes en udtagelseskomite på 5 

personer der udtager spillerne til 3-Bande. DM i 3-Bande er flyttet til den første eller anden uge i januar 

således at man kan tilmelde til Brandenburg og Viersen umiddelbart efter finaleafviklingen. 

På eliteudvalgsmødet den 9. maj blev det besluttet at i 5-Kegle er det den danske mester og nummer 1 og 

2 på ranglisten på udtagelsesdagen, dog 24 timer før vi skal tilmelde til UMB/CEB, plus et wild card.  

Mick Jørgensen – Næstved BK 

Mener at reglerne for udtagelse skal baseres på konkrete resultater og ranglister i stedet for en subjektiv 

udtagelse af en komite. 

Svar fra Michael B. Nielsen: 

En af årsagerne til beslutningen vedr. udtagelse i 3-Bande er at VM afvikles i november hvilket indebærer 

at den danske mester har en periode på 10 måneder inden VM. En så lang periode hvor form og andre 

faktorer kan betyde at den danske mester ikke på dette tidspunkt er vores bedste spiller.  

 

 



 

 

Michael Klok – Ikast BK 

Er på linje med Mick Jørgensen hvad angår udtagelseskriterierne – ikke en komite men efter ranglisten.  

Vi vil gerne arrangere turneringer i Ikast BK idet vi har 4 Caramboleborde – men vi vil kende 

konditionerne for hvad vi skal betale for at afholde et DM i god tid. 

 

Niels Øland – BK Frem 

Hvorfor flytter man DM i 3-Bande til Januar når VM i 2019 skal afholdes i November.  

Et VM må da betyde mere end et EM i Brandenburg. 

Flemming B. Knudsen 

Normalt udsendes kontrakterne i god tid således at betingelserne for arrangøren er velkendte. 

I forbindelse med sponsorforhandlinger kan der dog være klubber der kan komme i klemme og dem har 

vi kompenseret. Er dog enig i at man skal kende konsekvenserne når man ansøger om et DM. 

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 

Punkt 5 

Ordensudvalgets og Sports - Appeludvalgets beretninger til orientering. 

Der har ikke været behandlet sager i perioden. 

Punkt 6 

Regnskabsaflæggelse til godkendelse ved Niels Chr. Kjær. 

Budgetteret overskud på 97 t.kr. hvor resultatet blev et overskud på 202 t.kr.  

De højere indtægter er baseret på et forhøjelse af taksterne sidste år på licenskort og turneringsindskud. 

Fællesudgifterne viser et lille overforbrug som kan accepteres.  

Udviklingskonsulenten har et lille underforbrug hvorimod eliteudvalget har en overskridelse på 206 t.kr.  

Dette skyldes primært udgifter til EM i Brandenburg, og større udgifter til tours, som dog modsvares af 

tilsvarende indtægter.  

Turneringsudvalget har et lille overforbrug som primært ligger på DM finalerne hvor det har været 

nødvendigt at supplere med indkøb af baller m.v.  

Aktivitetsudvalget har ikke haft aktiviteter hvorimod PR-omkostninger er lidt større end budgetteret. 

Der var ingen kommentarer til regnskabet der således blev godkendt. 

Punkt 7 

Vedtagelse af politikkatalog 

Der var ingen ændringer 

Punkt 8 

Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

 

 

Punkt 9 

Forslag til vedtægtsændringer. 



 

 

§3 stk. 8 

Klubberne er pligtige til, efter påkrav, hvert år til DIF, at indsende de relevante oplysninger om 

medlemstal m.v. 

Indsendes disse oplysninger ikke inden for den angivne tidsfrist idømmes klubben en bøde på kr.500.- 

Såfremt bøden ikke indbetales rettidigt, kan klubbens medlemmer spærres for deltagelse i den 

nuværende sæsons turneringer. 

Undlader klubben at indsende de af DIF krævede oplysninger på 2 hinanden følgende år slettes klubben 

af DIF, og dermed også af DDBU. 

 

Forslag vedtaget 

§4 stk. 15 

Forslag, herunder forslag til valg, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til DDBU’s sekretariat 
senest 1 måned forud for årsmødet. Forslag kan kun fremsættes af DDBU’s og klubbernes bestyrelser. 
 

Forslag vedtaget. 

§8 stk. 13 

Formanden indkalder til FU møder efter behov. FU fører en beslutningsprotokol over deres møder. 
 
Forslag vedtaget. 
 

Forslag til ændringerne i §11 stk.2 §11 stk.5 §11 stk.6 §11 stk.7 udgår idet forslagene ikke overholder 

minimumskravene i DIF’s lovregulativ. 

§ 12 stk.2 §12 stk.5 udgår med samme begrundelse som ovenfor. 

§14 stk. 3 

Team Danmark står for salg og markedsføring af rettighederne til at vise nyhedsindslag (op til 10 
minutter) fra begivenheder der er ejet af DDBU. DDBU ejer samtlige lyd og billedrettigheder til alle 
arrangementer der er udskrevet af DDBU. Rettighederne til nyhedsindslag kan ikke overdrages uden 
tilladelse fra DDBU. Overdragelser af rettigheder vedr. transmissioner og streaming aftales med DDBU. 
 
Forslag vedtaget. 
 
Punkt 10  
Rapportering fra aktivitetsmøder 
Der har ikke været afholdt aktivitetsmøder i perioden. 
 
Punkt 11  
Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af gebyrer og kontingenter. 
Vi budgetterer med et overskud på 8 t.kr. altså + - 0. Vi skal ikke skrabe store overskud sammen men 
vores midler skal ud og arbejde.  
Turneringsindskud og ydelser er ikke ændret. 
 
Punkt 12  
Valg 



 

 

Flemming B. Knudsen genvalgt som formand for 2 år. 
Kent Erichsen valgt som formand for eliteudvalget for 1 år. 
Jan Mortensen genvalgt som formand for turneringsudvalget for 2 år. 
Paul Alring valgt som formand for Aktivitetsudvalget for 1 år. 
Jakob Lyng valgt som pool koordinator for 2 år. 
Per Micki Christensen valgt som snooker koordinator for 1 år. 
Tonny Carlsen genvalgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år. 
Peter Larsen valgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år. 
Niels Øland og Johnny Mogensen genvalgt til Sports – Appeludvalget for 2 år. 
Ove H. Jensen genvalgt som formand for Ordensudvalget for 3 år. 
Mikael Toft valgt som medlem af Ordensudvalget for 2 år. 
Per Jensen og Henning Nielsen valgt som suppleanter til Ordensudvalget for 1 år. 
Steen G. Hansen genvalgt som intern revisor for 1 år. 
Erik Søndergaard valgt som intern revisor for 1 år. 
Harry Dahl genvalgt som intern revisorsuppleant for 1 år. 
 
Punkt 13 
Eventuelt 
 
Mick Jørgensen – Næstved BK 
Stor ros til formanden for indsatsen det første år i formandsstolen. 
Efterlyser flere klubber der vil deltage med åbent hus arrangement på billardens dag. 
Næstved fik 4 nye medlemmer ved deres arrangement. 
Efterlyser deadline for udtagelser samt kriterierne for samme inden sæsonstart. 
Så gerne at turneringsspørgsmål kom op på årsmødet. 
 
Kenneth Kristensen – BK Frem 
På linje med Mick Jørgensen hvad angår turneringsspørgsmål på årsmødet. 
 
Jan Mortensen – DDBU 
Der er nedsat et ungdomsudvalg som skal komme med input til turneringsudvalget. 
Vi har 2 gange indbudt til turneringsledermøde i februar måned – begge gange måtte mødet aflyses på 
grund af manglende interesse. 
 
Flemming B. Knudsen fik ordet for en afsluttende bemærkning. 
Inden denne blev fremsagt, blev 2 priser uddelt. 
Årets Spiller blev Johnny Hansen fra Bristol der satte ny rekord ved DM i keglebillard og også genvandt 
titlen med et fantastisk gennemsnit. 
DDBU’s lederpris blev uddelt til Mick Jørgensen som DDBU værdsætter som en engageret ildsjæl i 
billardsporten.  
 
Flemming B. Knudsen takkede Peter Graversen og Kasper Kristoffersen for deres indsats i DDBU’s 
bestyrelse, hvorefter dirigenten modtog et par flasker god vin for sin sædvanlige dygtige og humoristiske 
måde at styre vores årsmøder på. 
 
Formanden rundede mødet af med ønsket om en god sommer til deltagerne. 
Mødet slut 14.50 
Med venlig hilsen 

Jan Bemmann   Søren Gøtzsche, Dirigent  


