
Samarbejdsaftale imellem DDBU 
og 
Talent- og Elitecenter Grøndal om etablering og støtte

Bilag 2



Talent- og Elitecenter i 3-bande carambole

Billardklubben Grøndal og Den Danske Billard Union

Billardklubben Grøndal og Den Danske Billard Union (DDBU), er med nærværende aftalegrundlag blevet enige om en 
samarbejdsaftale, som medvirker til at styrke unionens talent- og elitearbejde. Yderligere har denne aftale til formål, at 
fremme unionens vilkår og indsats med talent- og eliteudvikling i 3-bande carambole billard.

Baggrund for samarbejdsaftale:

Samarbejdsaftalen laves, fordi Billardklubben Grøndal, Frederikssundsvej 194 kld, Brønshøj, etableres som Talent- og 
Elitecenter i relation til DDBU DIF Strategiaftale 2018-2021, og i sammenhæng med DDBU Talent- og Elitestrategiplan.

Samarbejdsaftalen laves, idet etableringen af centret formaliseres og sikrer en fremadrettet række aktiviteter i klublokalet til
gavn for udviklingen af dansk billard.

Ligeledes sikrer denne aftale, at det styrker arbejdet med udviklingen af nye talenter og giver eksisterende talenter og elite i
3-bande carambole, gode muligheder for at udvikle spillemæssige færdigheder og yderligere kompetence til billardspil.



Organisering:

Parterne er i aftalen enige om, at der nedsættes en styregruppe til etablering og til ledelse af 
samarbejdsforholdet, hvor der er tilknyttede klubrepræsentanter og med en valgt tovholder/formand for 
styregruppen. Denne person kommer fra DDBU.

DDBU respekterer klubbens nuværende organisering, og ønsker en samarbejdsorganisering i Talent-og 
Elitecenter Grøndal, som begge parter har gavn af og som ikke belaster det nuværende klubliv og den 
nuværende klubkultur.

Parterne har aftalt, at ved aftaleindgåelse får det kommende talent- og elitecenter i 3-bande carambole navnet: 
Talent- og Elitecenter Grøndal.

Samarbejdsklubben til DDBU sørger for at markedsføre aktiviteter i klubben, som er søsat af DDBU talent- og 
elitesamarbejde. Herunder informationsmateriale i klubben, på Facebook, videresende opslag og nyhedsmails, 
samt lignende informationer til klubmedlemmer, spillere, trænere, instruktører, interessenter, sponsorer og 
samarbejdspartnere.



Samarbejdsklubben skal stille 2 – 4 borde til rådighed ved aftalte DDBU Talent- og Eliteforløb i klubben, og skal 
stille praktisk hjælp til rådighed i aftalt tidsrum.

Samarbejdsklubben sørger for adgang til klubben, når der er aftalt DDBU forløb i BK Grøndal.

Samarbejdsklubben sørger for adgang til IT udstyr og til spillemæssig supplement.

Samarbejdsklubben har mulighed for i samarbejde med DDBU og i et fleksibelt aftalegrundlag, at flytte/rykke 
en aftalt træningssamling med DDBU til anden billard lokation, hvis nationale og regionale forhold m.m. er 
årsag til dette.

Samarbejdsklubben forpligter sig til, at medvirke til at sikre helhed i struktur og i kontinuitet i talent- og 
elitearbejde inden for 3-bande carambole.

Der vil være nogle planlagte samlinger på hverdage og nogle i weekender.



Økonomi:

DDBU giver et årligt tilskud på kr. ----,--

Den økonomiske støtte anvendes til udgifter ved samlinger, møder, forplejning, transport, instruktion o.a.

Efter aftalens indgåelse afstemmer parterne økonomiforholdet.

Der kan muligvis etableres supplerende økonomi til støtte af talent- og elitecentret via kommunale 
tilskudsordninger o.a.

Styregruppen i talent- og elitecentret kan foretage økonomiske dispositioner i samråd med DDBU 
administration.

Opstart:

DDBU indkalder Billardklubben Grøndal til et opstartsmøde omkring” Talent- og Elitecenter Grøndal”. Dette 
sker efter DM i 3-bande i januar 2018.

Her fremlægges en plan for DDBU aktiviteterne i Grøndal m.m.



Evaluering:
Første kvartal hvert år i aftalt samarbejdsperiode, der afholdes der et møde mellem Billardklubben 
Grøndal og DDBU, hvor der evalueres på aftalegrundlag, organisering og planlægning. 

I opstartsåret 2018, der vil der være et evalueringsmøde 3 mdr. og 6. mdr. efter aftalens indgåelse.

Begge parter kan til enhver tid i den aftalte samarbejdsperiode, tage konkret initiativ til 
genforhandling af nærværende samarbejdsaftale parterne imellem.

Genforhandling af samarbejdsaftale skal ske inden inden udgangen af aftalt periode for 
aftalegrundlag.



Ikrafttræden af aftale:
Samarbejdsaftalen træder i kraft d. 1. juli 2018.

Udløb af aftale:

Samarbejdsaftalen udløber d. 31. december 2021  - med mindre andet er aftalt parterne imellem.

Idrættens Hus, Brøndby – d. 1. juli 2018.

___________________________                             __________________________

Flemming Busk Knudsen                                      Tage Lauridsen
Formand DDBU                                                       Formand BK Grøndal


