DEN DANSKE BILLARD UNION
Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
REFERAT
Bestyrelsesmøde 02-2019
1. april 2019 på Hotel Nyborg Strand
kl. 18.30

Deltagere:
Flemming B. Knudsen
Michael B. Nielsen
Jan Mortensen
Marianne Mortensen
Jakob Lyng
Erik Søndergaard
Kent Erichsen
Martin Søndergaard
Thomas Andersen
Jan Bemmann
Niels Nüchel

FBK
MBN
JM
MM
JL
ES
KE
MS
TA
JB
NN

Formand
Næstformand
Formand for Turneringsudvalget
Formand for Ungdomsudvalget
Formand for Pooludvalget
Kasserer
Formand for Eliteudvalget
Repræsentant for Snookerudvalget
Bestyrelsesmedlem
Generalsekretær
Udviklingskonsulent (Afbud)

Dagsorden:
1.

Bemærkninger til seneste BM referat

2.

Orientering fra DDBU Sekretariat – ved JB

3.

Orientering fra Udviklingskonsulenten – ved NN

4.

Orientering fra Formanden – ved FBK

5.

Årsmøde i Idrættens Hus

6.

Opdatering på planlægningsforhold til VM i Randers

7.

Info fra udvalgene

8.

Eventuelt

Ad. Punkt 1:
Der var ingen kommentarer til sidste referat.

Ad. Punkt 2:
Tallene fra 1. kvartal er på trapperne. Finansrapporten kan udsendes omkring medio
april. Indbydelserne til årsmødet skal sendes ud senest den 15. april. Temamødet på
årsmødet bliver primært om klubbernes muligheder for at arbejde med Facebook, og
som det andet emne, vil NN informere om DIF/DGI puljen. Opstilling til valg på
årsmødet skal endeligt afklares. Udover valgene til bestyrelsen, er der kun en enkelt
opstilling i Ordensudvalget – der er ingen på valg til Sports-Appeludvalget. De
sædvanlige valg af suppleanter og interne revisorer er afklaret.

Vi har modtaget den skriftlige bekræftelse fra Sport Event Danmark vedr. tilskuddet
til VM. Vi har en uafklaret eksklusionssag i FU. Det ekskluderede medlem har
efterfølgende deltaget i et medlemsmøde i klubben. JB bad om respons herfra om
hvorvidt sagen stadig skal betragtes som værende aktiv. Vi har efterfølgende intet
hørt.
Medlemsmæssigt har vi igen en lille fremgang for 2018.
CEB har spurgt os om vi kunne arrangere EM for ungdom i 2020. Da vi har VM i 2019
kan dette ikke lade sig gøre.

Ad. Punkt 3:
Afbud fra NN – følgende modtaget på skrift:
April 2019
Pool Cup:
Regionsfinaler afholdt i:
Ålborg
Århus
Osted
Landsfinale i Herlev den 6. april
Der har i år været færre deltagere til regionsfinalerne. Ålborg var ny med 12
deltagere, Århus med 40, stort set det samme, Osted med 55. Ca. en halvering
Turneringen afhænger meget af om der er medarbejdere i klubberne, der
interesserer sig for pool.
Foreningspuljen:
Har haft 4 henvendelser omkring hjælp til ansøgning.
Desværre havde den ene klub afviklet aktiviteten inden ansøgning, hvilket ikke er
tilladt.
Foreninger:
Nr. Åby:
Holsted:

Lokaler og tilskud
Nye lokaler og økonomi

Ny klub:
Bogense BK
Hjulpet dem gennem ansøgning til DDBU og vejledning omkring vedtægter m.m.
Klubben er er blevet tilbudt et besøg. Har ikke reageret endnu.
Skoleprojekter:
Osted – Fortsætter.
Fluen - Fortsætter.
Randers Pool - Har kontakt til ungdomsskolen
Randers BK - Udsendt tilbud til 4 skoler
Århus Pool - Er så småt gået i gang efter regionsfinalen i Pool Cup
Bristol Har haft besøg af privatskole. Forsøger igen efter sommerferien
Det er svært at sætte nye projekter i gang. Klubberne reagerer ikke på de skriftlige
opfordringer.
Ved telefoniske henvendelse er beskeden at de lige vil vende tilbage.

Eventmaker uddannelse:
Sidste modul den 8-9 april.
Billardskole:
Næstved arrangerer skole som DDBU støtter økonomisk.
Uddannelsesweekend:
Invitation udsendes i næste måned. Afventer møde med instruktørerne.

Ad. Punkt 4:
FBK startede sit indlæg med at bekendtgøre, at på grund af manglende tillid fra
bestyrelsen trækker FBK sig fra DDBU’s bestyrelse, med virkning fra årsmødet juni
2019.
FBK har deltaget i NBC mødet i Stockholm. JL var med på en Skype opkobling. Der
var afbud fra Island og Finland. Vi skal koordinere internationale møder md de andre
nordiske lande. Rene Bak som kommende formand for pooludvalget deltager i EPBFmødet i Treviso, FBK og MBN deltager i CEB-mødet i Brandenburg og Martin
Søndergaard EBSA-mødet i Beograd.
Det norske forbund har 40 års jubilæum i 2021, og har i denne forbindelse et ønske
om at arrangere NM i både pool-snooker og 3-Bande carambole på samme sted og
dato.
I spor 2 i vores strategiarbejde vedr. talent og elite er der indgået aftaler med Vejle
og Ikast i disciplinerne 3-bande og 5-kegle.
Bristol-Odense er med i forhold til keglebillard og pool. FBK tager kontakt til den
snookeransvarlige i Bristol-Odense for en aftale om samarbejde i snooker.
NN arbejder med rekruttering i Spor 1. Her er målet for etablering af nye klubber i år
allerede opnået. Der arbejdes med bestyrelsens kompetencer i spor 3. Der er fokus
på digitalisering og hvordan vi skal arbejde med IT fremover. En opgave der påhviler
JB og NN. Indenfor organisationsudvikling har vi en opgave i at skaffe flere
kvindelige medlemmer i bestyrelsen.

Ad. Punkt 5:
Beretninger fra bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde senest den 8. maj,
således at årsmappen kan udsendes lige efter den 15. maj. Regnskabet blev
underskrevet, og der er aftalt møde med de interne revisorer tirsdag den 2. april.
Martin Søndergaard opstiller til bestyrelsen som formand for snookerudvalget.
Kent Erichsen fortsætter som formand for eliteudvalget og vil drosle ned på
tidsforbruget vedr. streamingen.

Ad. Punkt 6:
Der afholdes møde i Randers den 4. april. FBK-NN og JB deltager fra DDBU.
Vi forventer at have en TV-aftale på plads i løbet af kort tid. Kontrakten er modtaget
og skal tjekkes af DDBU for endelig godkendelse og underskrift. Eventplan er
udfærdiget med synlighed som vores mantra. Der vil blive afviklet forskellige
aktiviteter i bybilledet, samt samarbejde med skoler og billardklubber i Randers.
Derudover skal afklares antal frivillige og dommere. De kommende opgaver
koncentreres om selve arenaen – billetter – hoteller – sociale medier.

Ad. Punkt 7:
TU-udvalget v/JM
Vi har modtaget en ansøgning fra en jysk billardklub om mulig optagelse i DDBU.
Udvalget har behandlet en protestsag omhandlende alkohol. Vores alkoholpolitik, og
især proceduren ved indgivelse af protester, skal revideres i vores reglement. Der er
indkommet forslag fra bestyrelsen om indkøb af et alkoholmeter (ALP-1) til brug for

test fra den nye sæson.
Næstformanden v/ MBN
Vi venter på indbydelsen til NM i 3-Bande fra det svenske forbund. VM for 2mandshold i Viersen ændres tilbage til den tidligere spilleform. Der vil kun blive
spillet Scotch Double i forbindelse med omkampe i finalerunderne.
Eurosport har indgået en aftale med UMB, med mulighed for at vise nyhedsklip fra
diverse turneringer.
Eliteudvalget/KE
Der var en del diskussion vedr. seedningen til kvartfinalerne til DM i 3-Bande i Vejle.
KE tager en snak med MBN om der er alternative muligheder.
Vi burde afholde indledende møder med de DM-arrangerende klubber.
Det bør fremgå tydeligt ved DM finaler. hvem der repræsenterer DDBU og hvem der
er stævneleder.
Økonomi/ES
Tilfreds med at regnskabet er underskrevet og at 2018 udviser et godt resultat.
Snooker/MS
MS opstiller som kandidat i forbindelse med formandsposten for snookerudvalget.
MS deltager i EBSA årsmødet i Beograd i slutningen af maj måned.
Der afvikles DM i påsken med streaming kun én dag. KE tager kontakt til Henrik om
en bedre dækning.
Ungdomsudvalget/MM
Frivillige instruktionsgrupper:
Keglebillard - Der er netop opstartet en ny instruktionsgruppe i keglebillard, med 8-9
nye spillere.
Johnny Hansen og Brian Nielsen er instruktører.
Fri carambole – Der er i øjeblikket kun Casper Østergaard som modtager instruktion
fra Anders Henriksen.
Jeg leder efter en ny frivillig instruktør, til at opstarte nybegynder instruktion.
5-kegler – Instruktionen kører super i Øst, hvor Thomas Andersen giver instruktion
til Oliver Pind og Jonas Søndergaard.
Derimod er det stadig på standby i Vest, hvor Orla Skjoldbjerg igennem det sidste års
tid har arbejdet i Tyskland og derfor ikke har haft tid til at give instruktion til
Andreas Høgh og Lukas Mortensen.
3-bande - Tonny giver fortsat Lukas instruktion, så ofte som det kan presses ind i
deres travle kalender, ca. 3-4 gange om året.
Niels har meldt fra instruktionen og holder i øjeblikket pause fra billard.
Bjørn og Mikkel Jensen som i en lang periode fik instruktion af hhv. Brian Zola og
Lars Dunch, er begge stoppet med instruktionen, da begge deres instruktører var
utilfredse med spillernes engagement og træningsindsats.
Lars Dunch tilbød dog at give dem endnu en chance, men har netop ”kastet
håndklædet” igen pga. manglende tilbagemelding fra spillerne  .

Opstart af talentinstruktion:
Talentinstruktionen i 3-bande starter op i førstkommende weekend, hvor Tonny giver
instruktion til Bjørn, Mikkel og Lukas.
Det bliver spændende at følge.
Junior DM i Sakskøbing:
Vi er ved at være klar til afviklingen af Junior DM i Sakskøbing, med nedenstående
antal spillere i de forskellige discipliner.
11 spillere i keglebillard (2 discipliner.)
12 spillere i 3-bande (2 discipliner.)
8 spillere i 5-kegler.
Mentaltræner:
Vi er i øjeblikket i gang med at afprøve et samarbejde med en ny mentaltræner - Eigil
Asanta.
Eigil har indtil videre deltaget i 8-10 timer sammen med 5-kegle
eliteungdomsspillerne. Jeg synes at det virker til, at kunne blive et meget givende
samarbejde. Vi håber at Eigil kan møde 3-bande spillerne her i weekenden, i
forbindelse med Tonny’s talentinstruktion i Vejle.
”Billardskole”
Næstved Billard Klub har inviteret til billard/social hygge den 11 og 12 maj. Vi har
valgt at bakke op omkring arrangementet og dropper at arrangere billardskolen
senere på året.
EM i Brandenburg:
Vi har 6 ungdomsspillere med ved EM i Brandenburg.
Lukas Mortensen - U17 3-bande, U21 5-kegler, U21 biathlon
Casper Østergaard - U 17 fri carambole
Oliver Pind – U21 5-kegler, U21 biathlon
Jonas Søndergaard – U21 5-kegler
Mikkel Jensen – U21 3-bande, U21 biathlon
Bjørn Jensen – U21 3-bande, U21 biathlon
Der inviteres til nye billardskoler indenfor CEB i 3-Bande og 5-Kegle.
Vi tilmelder dem vi finder relevante, og må så afvente om disse tilmeldinger bliver
bekræftet.
Såfremt vi får guldmedaljer ved EM. er MM klar til at tage billeder. Vi aftaler hvem
der sender mail til Ritzau.
MM efterlyser røde polo til spillerne med ”Danmark” trykt på ryggen. JL har poloer
”på lager”. MM og JL aftaler selv den videre samhandel.
Pool/JL
Der afholdes DM i 10-Ball og Straight den 13 og 14. april i Aarhus.
Der er fundet en afløser for JL som formand for pooludvalget.

Ad. Punkt 8:
Vi burde have standardkontrakter i forbindelse med vores elitespilleres
sponsoraftaler når de skal repræsentere DDBU til udenlandske mesterskaber.
TA tjekker om disse forefindes i andre forbund.
Mødet slut 22.30
Med venlig hilsen
Jan Bemmann
Generalsekretær DDBU

