
DEN DANSKE BILLARD UNION 

Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde 05-2018 
26. november via Skype 

kl. 19.00  
 

 
Deltagere: 
Flemming B. Knudsen FBK Formand 

Michael B. Nielsen  MBN Næstformand  
Jan Mortensen  JM Formand for Turneringsudvalget 
Marianne Mortensen  MM Ungdomsansvarlig 

Jakob Lyng  JL  Formand for Pooludvalget 
Erik Søndergaard  ES Kasserer 

Kent Erichsen  KE Formand for Eliteudvalget 
Martin Jørgensen  MJ Repræsentant for Snookerudvalget 
Thomas Andersen  TA Bestyrelsesmedlem 

Jan Bemmann  JB Generalsekretær 
Niels Nüchel  NN Udviklingskonsulent 

 
 
Afbud fra Thomas Andersen 

 

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.   Orientering fra Kassereren – ved ES 

6.   Orientering fra Næstformanden – ved MBN 

7.   Orientering fra Turneringsudvalget – ved JM 

8.   Orientering fra Pooludvalget – ved JL 

9.   Orientering fra Eliteudvalget – ved KE 

10.  Orientering fra Ungdomsudvalget – ved MM 

11.  Orientering fra Snookerudvalget – ved MS 

12.  Eventuelt 

  



 

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

Ad. Punkt 2: 
JB’s indlæg var primært omkring økonomien. Vi slutter året med et overskud 

på over 200 t.kr.  
Vi havde forventet et 0 -resultat for 2018. Den primære årsag til overskuddet 
er, at aktiviteterne omkring de 3 spor i strategiplanen, først rigtigt kommer i 

gang i 2019. Der venter dog en del engangsomkostninger i 2019, med et VM i 
Randers – EM i Brandenburg og også udgifter i forbindelse med ansættelse af 

en ny Generalsekretær. 
Medlemsregistreringen starter den 1. december. Vi plejer at rykke klubberne, 
når vi når frem omkring ultimo januar, for at få alle med.  

Men da vi har bedt klubberne 3 gange om at gå deres informationer i CFR-
registeret igennem her i efteråret, burde alle data være opdateret. 

ES og JB afleverer et budget for 2019 sidst i december. 
Der skal aflægges rapport til Team Danmark i forbindelse med 
Europamesterskabet i pool og resultaterne i 3-Bande Carambole. 

 
Ad. Punkt 3:  

NN har udsendt en orientering om udviklingen i de planlagte skoleprojekter, 
og gav derudover en grundig orientering om aktiviteterne. Der en ny pool 
klub på vej i Frederikssund. 

NN har deltaget i et DIF arrangeret møde med visionskommuner, som gav 
flere interessante kontakter. Der sendes indbydelser ud til klubberne i 

forbindelse med næste års billardskole. 
FBK spurgte om, hvor mange klubber der har fået midler fra DIF/DGI puljen. 
Lidt over 20 klubber har fået midler. De fleste på beløb under 25 t.kr.  

Projektet vedr.  Årets Klub præsenteres på årsmødet. De officielle 
medlemstal bliver alligevel ikke offentliggjort før medio april. 

 
Ad. Punkt 4: 

FBK har modtaget en henvendelse fra en klub, som er udfordret i sit 
klubvirke og til DDBU turneringsspil, i kommunale henviste lokaler.  
Klubben har haft behov for en udtalelse fra DDBU overfor den pågældende 

kommune, hvilket FBK har taget sig af.  
I forbindelse med etablering af talent og elitecentre, er der kontakt til flere 

klubber, hvorfra vi afventer endelig stillingstagen til et samarbejde med 
DDBU. 
FBK forventer, at de planlagte aftaler er på plads senest i løbet af første 

kvartal 2019, hvorefter vores tiltag omkring et antal samlinger i hver 
disciplin, kan planlægges. 

Alle bestyrelsesmedlemmer har i forbindelse med spor 3 – 
”Organisationsudvikling” – afleveret et udsendt kompetenceskema retur til 
FBK.  

FBK vil herefter, og inden den 20. december, hvor der er et evalueringsmøde 
med DIF på igangsat strategiarbejde til 3 spor, lave et notat over den 

samlede bestyrelses kompetencer.  



Vi har et møde i Randers i morgen vedr. VM. Lokaleindretningen er stort set 
på plads, så det primære på morgendagens møde er, at få en færdig køreplan 

sat i værk fra januar. 
 
Ad. Punkt 5 

Håber på at klubberne i forbindelse med kampen om at blive Årets Klub 
registrerer deres medlemmer på en korrekt måde. ES slutter sig til JB i 

forbindelse med GDPR.  
 
Ad. Punkt 6 

NM i 3-Bande gik som planlagt. Tonny Carlsen vandt turneringen. MBN har en 
løbende dialog med Sverige vedr. afviklingen i 2019. Sverige har på sidste 

møde i NBC tilbudt at stå som arrangør i 2019 i Billardpaladset i Hälsingborg. 
Hvorvidt dette kan lade sig køre rent bordmæssigt, må vi afvente en 
nærmere afklaring på. På et formøde i dag er instruktion i 3-bande og 

klassisk med en udenlandsk kapacitet været drøftet. Umiddelbart er de 
økonomiske rammer dog for høje til, at vi sætter noget i gang i 2019. 

Det er meget svært at finde mulige tidspunkter for afvikling af Nordic Team 
Cup, og det er spørgsmålet om dette arrangement skal bibeholdes i et muligt 
nordisk samarbejde. 

 
Ad. Punkt 7 

Der er sket en ændring i TU i forhold til koordinatorfunktionen i øst. 
Johnny Mogensen overtager posten efter Peter Lund, som stopper med 
udgangen af december 2018.  

 
Ad. Punkt 8 

Christoffer Lenz fik bronzemedalje ved VM i 9-Ball i Moskva.  
Nye bander ved pool turneringer, og det nye streamingssystem er på plads, 

og virker. Det har ikke været muligt at fastholde et decideret Pooludvalg, 
men JL konsulterer tidligere medlemmer af udvalget efter behov.  
 

Ad Punkt 9 
KE savner at vi ingen kompetencer har på PR-området. Har udsendt en 

oversigt over ønsker vedr. streaming i 2019. Marianne har reageret med 
ønske om streaming fra ungdoms DM i Sakskøbing. KE har ikke selv mulighed 
for at stå for denne streaming, men arbejder på at skaffe et alternativ.  

Ikast BK afholder deres 5-Kegle internationale stævne igen i 2020 og har 
ansøgt om støtte fra DDBU til dette arrangement. Eliteudvalget tager 

beslutningen. Vi supporterer Skomager Masters finalen i Randers i april 
2019.  
 

Ad Punkt 10 
MM havde en fin oplevelse til VM i 3-Bande med Bjørn M. Jensen, som klarede 

sig udmærket med en 11 plads som resultat. MM fik gode kontakter til andre 
ledere fra de andre lande, og fra CEB/UMB. 
Ungdomsudvalget har startet juniorturen i 3-bande og i 5-Kegle. MM 

understreger, at det ikke er en udtagelsesturnering, men en aktivitet der skal 
give spillerne flere hårde kampe, spillet under maksimalt pres. Den frivillige 

instruktion kører fortsat, med gode resultater for de spillere der får 



instruktion. Ungdomscupperne har faldende deltagerantal i både øst og vest. 
Der mangler opbakning fra ungdomslederne i klubberne. Men generelt er 

frivilligheden i klubberne hårdt presset.  
 
Ad Punkt 11 

MS agerer fortsat som uformel formand for snooker. MS og Daniel Jallov 
holder et møde op til jul vedr. situationen. Vi havde 2 spillere til VM i 

Myanmar. MS gennemgår budgetforslaget for 2019. 8 mand sendes til 
Nordisk i Snooker i Stockholm i januar.  
 

Ad Punkt 12 
JM efterlyser en hurtig afgørelse vedr. forespørgsel om tilskud til Ikast BK 

internationale 5-kegle turnering i 2020. 
Den samlede bestyrelse besluttede, at vi støtter arrangementet økonomisk, 
og også med streaming. 

 
Mødet slut kl. 19.15 

 
Med venlig hilsen 
Jan Bemmann 


