DEN DANSKE BILLARD UNION
Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
REFERAT
Bestyrelsesmøde 04-2018
27. August Hotel Nyborg Strand
kl. 18.00

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

FBK
MBN
JM
MM
JL
ES
KE
MJ
TA
JB
NN

Formand
Næstformand
Formand for Turneringsudvalget
Ungdomsansvarlig
Formand for Pooludvalget
Kasserer
Formand for Eliteudvalget
Repræsentant for Snookerudvalget
Bestyrelsesmedlem
Generalsekretær
Udviklingskonsulent

Afbud fra Erik Søndergaard

Dagsorden:
Pkt.1
Pkt.2
Pkt.3
Pkt.4
Pkt.5
Pkt.6
Pkt.7
Pkt.8
Pkt.9

Bemærkninger til sidste referat
Orientering fra sekretariatet – ved JB
Orientering fra Udviklingskonsulenten – ved NN
Opfølgning på Årsmødet i Vissenbjerg
Arbejdsplan og mødeplanlægning for den kommende sæson
Opdatering på strategiaftalen (DIF)
Opdatering på VM 2019 i Randers
Kort orientering fra udvalgene
Eventuelt

Pkt.1
Bemærkninger til sidste referat.
Der var intet referat fra dagen før årsmødet, idet der primært blev diskuteret emner,
der vedrørte selve årsmødet.
Pkt.2
Orientering fra sekretariatet
Vi har købt et system der omhandler udarbejdelsen af GDPR i form af hjælpeskemaer.
Systemet gennemgår alle aspekter af GDPR.
I Erik Søndergaards fravær redegjorde JB for regnskabet frem til August. Prognosen
siger at vi får et rimeligt overskud i 2018.

Turneringssystemet er stort set færdigudviklet. Der mangler dog nogle funktioner,
bl.a. kvitteringer for tilmeldinger til Tours.
Pkt. 3
Orientering fra Udviklingskonsulenten

Der har netop været afholdt uddannelsesweekend med 22 deltagere, hvilket
må anses som værende en stor succes.
Der arbejdes på en overbygning på klubtræner 2.
Billardskolen blev aflyst idet der kun var 10 tilmeldte. Vi inviterer igen til næste
år, med en længere tidshorisont, så der bliver en bedre planlægning.
Marianne Mortensen vil gerne involveres i planlægningen af næste billardskole.
NN og MM taler sammen om succeskriterier for aktiviteten.
Det er op af bakke med hensyn til samarbejdet med de planlagte
skoleprojekter. Klubberne er for passive imellem de møder NN afholder med
dem.
Pkt. 4
Opfølgning på Årsmødet i Vissenbjerg
Vi evaluerede Årsmødet i Vissenbjerg. Det skal koordineres lidt bedre, og der skal
være enighed om, hvem der svarer på indlæggene fra salen. Vi fastlægger på næste
års bestyrelsesmøde i april, hvordan vi gør det til årsmødet 2019. FBK rejste
spørgsmålet om, hvorvidt DDBU skal fortsætte med at afholde temamøder på
årsmødet. Kunne det være en ide, at få klubberne mere på banen, i stedet for som
nuværende, at det er DDBU der står på podiet?
NN foreslog f.eks. workshops med forskellige emner. KE mente, der mangler
vidensdeling med klubberne, eller eventuelt fra andre sportsgrene. TA kunne tænke
sig, at der kom foredragsholdere ind imellem punkterne på den vedtægtsbestemte
dagsordenen.
Der er en udfordring i forhold til E-Sport. Et emne, der kan tages op på næste
bestyrelsesmøde.
Pkt.5 Arbejdsplan og mødeplanlægning for den kommende sæson
Næste bestyrelsesmøde afvikles den 26. november via Skype kl. 19.00.
Derefter den 21. januar også via Skype. Fysisk møde den 1. april på Nyborg Strand kl.
18. JB sender mødeindkaldelser. Mulighed for digital godkendelse undersøges af JB.
FBK har udsendt en plan for bestyrelsens arbejde det kommende år.
Vi håber, at snookerudvalget kan stille med en kandidat som formand, i den
nærmeste fremtid.
Vedr. arrangementer i forhold til DDBU’s 90 års jubilæum i 2024, kunne et EM i pool
være en mulighed.
Tilskud fra DIF vedr. deltagelse i internationale møder som tidligere var på 75%
maksimalt 20 t.kr. pr. år er bortfaldet, således at vi selv har den fulde udgift. Dette
indebærer at vi er nødt til at prioritere vores tilstedeværelse til disse møder.
Pkt.6 Opdatering på strategiaftalen (DIF)
Vi bliver målt på resultaterne af vores arbejde med de 3 spor, som vi af DIF er
forpligtede til at arbejde med, over en 4 årig periode. Der holdes 2 evalueringsmøder
med DIF om året, hvor det første blev holdt i juni, og det næste holdes i december.

Til evalueringsmøderne med DIF deltager FBK, JB og NN.

Spor 1 - Kvalitet og Rekruttering
Niels Nüchel er tovholder på spor 1. Et delmål for 2018 er, at vi skal have udvalgt
nogle klubber og nogle skoler, hvor vi skal udarbejde en form for rekrutteringsværktøj
i forhold til hvad det er for klubber, og hvad det er for discipliner vi satser på. I
forhold til rekrutteringsværktøjet skal vi først og fremmest have lukket aftaler med 5
klubber.
Spor 2 – Talent & Elitearbejde.
Talent og Eliteplanen skulle vedtages i 2. kvartal 2018. Planen blev vedtaget på
DDBU’s årsmøde i juni. Planen er politisk forankret i Eliteudvalget.
I planen indgik et ønske om en sportschef som understøttelse af talent og
elitearbejdet, i samarbejde med udvalgsformændene. Økonomisk har dette ikke
kunnet lade sig gennemføre, hvorfor vi valgte en sportskoordinator indenfor
bestyrelsen. På grund af nyt job valgte den udvalgte at melde fra, hvorfor
koordinatorrollen er lagt på eliteudvalgets udvalgsformænd, og hvor aktiviteterne
besluttes på eliteudvalgsmøderne.
Vi skal påbegynde etableringen af talent og elitecentrene i 2018 med 3-bande som det
første. De øvrige discipliner såsom 5-kegle/Keglebillard/Pool/Snooker etableres efter
planen i 2019.
FBK er ansvarlig for indgåelse af aftaler med centrene, hvorefter samarbejdet med de
forskellige centre varetages af formanden for de forskellige discipliner, og i
samarbejde med Eliteudvalget.
Hvad skal der ske efter, at aftalerne med klubberne er indgået?
Der skal etableres et styregruppesamarbejde imellem klubben og DDBU. Der skal
planlægges datoer for disciplin samlinger for talenterne og for eliten i 2019. Vi
tilstræber 4-5 samlinger i alt for talenterne, og 2-3 samlinger for eliten. Der skal
arbejdes med pragmatiske aftaleforhold, hvor klubberne sikres medinddraget i
planlægningen og i organiseringen.
Eliteudvalget er ansvarlig for udarbejdelsen af en årsrapport over bl.a. resultaterne i
de forskellige discipliner, og ligeledes en oversigt over, hvilke spillere der skal satses
på i 2019. Deadline er 1. december 2018. Årsrapporten sendes til DDBU bestyrelsen.
Spor 3 – Organisationsudvikling
FBK har udsendt materiale fra DIF til bestyrelsen omkring kompetenceudvikling. DIF
har en forventning om, at specialforbundene der har kompetenceudvikling i deres
bestyrelse, som en del i et spor i deres strategiplaner, de arbejder målrettet med HR
redskaber indenfor kompetenceudvikling, samt med de punkter DIF gerne ser, at der
bliver arbejdet med.
FBK har udsendt et kompetenceudviklingsskema til DDBU bestyrelsen, som er
relateret til sporarbejdet med organisationsudvikling. Grunden til, at FBK har udsendt

et kompetenceudviklingsskema til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, handler om,
at vi qua arbejdet med strategisporerne er forpligtigede til at arbejde internt i DDBU
bestyrelsen med kompetenceudviklingsforhold. Samtidig er vi via strategiarbejdet
ligeledes forpligtede til at informere klubber og DIF om, hvor vi befinder os i
processen med sporarbejde til strategisk indsats.
Da der var flere bestyrelsesmedlemmer, der var i tvivl om, hvordan skemaet skulle
udfyldes, tilbød FBK at sende et udfyldt forslag rundt til bestyrelsen som input.
FBK understregede, at formålet med skemaet er, at kunne få et overblik over,
hvor bestyrelsen har stærke kompetencer, og hvor den har svage ditto.
Alle medlemmer af bestyrelsen har som opgave, at returnere skemaet til FBK
inden næste BM.
Pkt.7 Opdatering på VM 2019 i Randers
NN og FBK har netop holdt møde med Randers Kommune. Herefter skal vi holde
møder med de 2 klubber i Randers. Primært for at få de to klubber i Randers
medinddraget i organiseringen af VM stævnet, og søgt medinddraget i etableringen af
samarbejdet med Randers Kommune, set i forhold til de events, der skal afvikles i
forbindelse med VM. Randers Kommune kom med mange gode input til disse
aktiviteter, såsom filmtrailer, teatersport, noget om ADHD, Fredagsbar,
forskningsprojekt med Syddansk Universitet og synliggørelse af eventen i bybilledet.
Der er mange praktiske ting til VM i Randers, der skal løses indenfor de næste
måneder, og der bliver også behov for medhjælp fra bestyrelsen. Danmark/DDBU
stiller selv med dommere til VM stævnet i Randers. Dog vil vi muligvis få en
overdommer til dommertruppen, som er CEB godkendt til stævnet. Vi har forespørgsel
om man kan blive CEB uddannet dommer. Vi vil undersøge, hvad der kræves for at
blive indstillet.
Pkt.8 Kort orientering fra udvalgene
Turneringsudvalget ved Jan Mortensen:
Vi har et problem med at afvikle kampen om 3-4 pladsen i nogle af cupperne.
Vi ændrer ikke mere den fastsatte dato for et DM.
Vi har modtaget forslag til en handleplan for 5-Kegle, fra Rene Hendriksen. Vi
undersøger om der er emner herfra vi kan bruge i udviklingen af disciplinen.
Eventuelt kunne vi starte med 5-Kegle, spillet på kegleborde for bredden.
Dansk Billard fik en fortrinlig omtale fra 5-Kegle stævnet i Ikast.
Hvad angår turneringstilmeldinger for hold har vi en fremgang på 25. Derimod har vi
en lille tilbagegang til de individuelle turneringer. Vi mangler 117 licenser i at være på
samme niveau som sidste år. Alt tyder på en forbedring i antal af licenser. Budgettet
er allerede nået, omsat i antal kroner.
Næstformand MBN
Simonis Nordic 3 - Cushion 2018
Vi er nu gået ind i den afsluttende fase vedr. afvikling af Nordic 3 - Cushion 2018.
Deltagerlisten er på plads med 24 spillere fordelt som følger:

Danmark: 11
Sverige:
7
Norge:
5
Finland:
1
Pulje lodtrækning og offentliggørelse sker i uge 35. Der arbejdes på at skaffe
dommere til lørdag og søndag hvor hovedturneringen spilles.
Aftale med Eddy Leppens:
MBN har kommunikeret med Eddy Leppens angående et instruktionsforløb i 3-Bande,
samt i de klassiske discipliner.
Lige nu venter DDBU på, at han vender tilbage med sine forventninger til de
økonomiske og organisatoriske rammer for instruktionen. Når det er modtaget, og vi
har fået afstemt forventninger og muligheder til samarbejdsforhold, der går vi videre i
processen med instruktionsforløb.
Sportskoordinatorrollen:
Eliteudvalget har på deres møde d. 27-08-2018 haft dette på
dagsordenen, og tager på mødet en beslutning, om hvilken model man
ønsker at bestyrelsen skal arbejde videre med.
Pooludvalget ved Jakob Lyng
Pooludvalget er p.t. nedlagt på grund af medlemmernes manglende tid til at håndtere
konkrete opgaver. Ønsker mere struktur på træneruddannelsen og
ungdomsinstruktionen. EPBF har lovet at igangsætte træneruddannelse. Fremover
fordeles DM finalerne over hele landet. 9-Ball er lagt hos Sharks i Aarhus. Scotch
Double spilles i Dans Pool Hall og Straight/10-Ball afvikles i Aarhus Snooker & BK.
Zibra Sport lægger kanal til streaming fra Pool Tours. Vi kommer på en portal med
mange andre sportsgrene, hvor vi rammer flere der er interesserede i Pool. Zibra
Sport betaler Koda afgiften. Der kan streames op til 4K hvis vi ønsker det.

Eliteudvalget ved Kent Erichsen
Udvalget har diskuteret det fælles DM i 2021. Vi har talt om økonomi vedr. banket, så
vi får en ide om, hvad spillerne selv skal betale.
Der skal laves en vejledning på, hvordan vi håndterer resultatformidling fra
internationale turneringer. Disse forekommer traditionelt i weekender, hvor personalet
har fri. Vi har en interesse og forpligtigelse i, at få denne PR-håndtering på plads,
specielt overfor vores sponsorer. Vi burde kunne omsætte mesterskaber til indtægter
til DDBU. Der er et ønske om at fordele midler til samlinger, på tværs af disciplinerne,
efter indstillinger fra udvalgene. FBK er meget tilfreds med det pressearbejde, som
Kent Erichsen – Kasper Kristoffersen og Jakob Lyng fik stablet på benene ved EM i

Pool, hvor Bahram Lotfy vandt guld i 8-Ball. Det gav omgående bonus i de danske
medier.
Vi skal overveje, om vi skal beholde vores database over alle danske medier helt ned
på lokalt niveau.
FBK kontakter en mulighed for på alternativ vis, at skaffe en liste over diverse
kontakter. NN har kontaktet Idrætsliv for at få omtale af de mange medaljer vi har
vundet i år, men har intet hørt fra dem.
Snookerudvalget
Martin Søndergaard
Det er lykkedes at få afholdt et udvalgsmøde på trods af afbud. MJ og Daniel Jallov fik
planlagt den nye sæson, primært på basis af sidste sæsons aktiviteter. Der er ikke
ændret i sæsonplanlægning og reglementer. MS undrede sig over, at DM som var
budgetteret til nogle få tusinde kroner løb op i et væsentligt højere beløb. JB kigger på
regnskabet. Der sendes 2 mand til VM i Myanmar. Omvendt sender vi ingen
repræsentant til IBSF mødet.

Ungdomsudvalget
Marianne Mortensen
Alle frivillige trænere fortsætter deres instruktion.
Hvad angår klubungdomsledergruppen på FB. Debatten er gået lidt i stå efter en
meget aktiv start. Vi fik efter indstilling af DDBU, 3 ungdomsspillere på billardskolen i
Spanien. De fik glimrende instruktion, og har masser af stof med hjem. De fik megen
ros og er blevet betegnet som uslebne diamanter, med et stort potentiale! Bjørn
Mikkel er udtaget til VM i Tyrkiet og MM tager med som leder. Bjørn Mikkel bliver
coachet af Jørn Ravnholt før VM.
Første ungdomscup er klar til at blive afviklet. Lidt svært med tilmeldingen, skyldes
nok den varme sommer.
Pkt.9 Eventuelt
Fluen har jubilæum primo oktober. FBK ville gerne have deltaget, men er i Cairo til VM
i 3-Bande og UMB møde. Kent Erichsen deltager for DDBU. Vi mangler en arrangør til
DM i 3-Bande. Vi kontakter en klub for at høre om de vil stille op som arrangør.
Vi skal have opdateret vores alkohol politik. Såfremt der skal indføres alkoholtests
skal reglerne for dette være krystalklare. Vi er i dialog med DIF for nuværende, og de
har givet os grønt lys til at fortsætte.
Mødet slut kl. 22.50
Jan Bemmann
Generalsekretær DDBU

