
DEN DANSKE BILLARD UNION 
Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

Referat fra 

Bestyrelsesmøde 01-2014 
19. Februar 2014 Kl. 17.30 i Idrættens Hus 

 
 
 

Deltagere fra bestyrelsen:  
 

Mikael Toft  (MT)  Formand 
  Henning Schultz (HS) Næstformand 
  Niels Chr. Kjær (NCK) Kasserer 
  Michael Lohse (ML) Eliteudvalgs formand 
  Jan Mortensen (JM) Turneringsudvalgsformand 
  Carsten Andersen (CA) Uddannelsesudvalgsformand 
  Tina Hjort Hansen (THH) Suppleant 
Fra sekretariatet: Jan Bemmann (JB)              General Sekretær 
Fra DIF  Thomas Bach 
  --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Info fra DIF ved Thomas Bach: 
I forbindelse med revisionen af tipsloven ønskede kulturministeriet en større indsigt i idrættens 
struktur og økonomi. Bidragsmodtagerne – bl.a. DIF og DGI har afleveret deres rapporter i 
slutningen af 2013 og konklusionen af disse indberetninger forventes fra kulturministeriet i løbet af 
foråret.  
DIF arbejder med visionen: 25 – 50 – 75 som betyder at i 2025 skal 50% af alle danskere være 
medlem af en idrætsforening og 75% skal dyrke idræt. Omkring 41% er i dag medlemmer af en 
idrætsforening og 64 % dyrker idræt. Skal målsætningen opnås er et tæt samarbejde mellem 
specialforbundene og DIF nødvendigt.  
Et andet fokusområde er skolereformen hvor skolerne nu skal åbne sig overfor det omgivende 
samfund herunder de frivillige foreninger. Der er afsat 45 minutter om dagen til at motion og 
bevægelse. Med den aldersfordeling vi har i DDBU kunne der være muligheder for at udnytte den 
menneskelige resurse til at blive en del af denne reform. 
I DIF`s politiske program for 2011 – 2014 er specialforbundene forpligtiget til at udarbejde en 
frivillighedsstrategi. Vi bruger frivillighedstesten allerede nu specielt i forbindelse med 
klubbesøgene. Selve strategien vil blive indarbejdet i vores egen strategiplan der skal være klar til 
det kommende årsmøde. 
DIF har som det første land vedtaget en pakke om matchfixing. Vi anser ikke selv matchfixing som 
et problem på den hjemlige billardfront idet sporten endnu ikke er involveret i odds sætning og 
andre former for betting. Det er dog ikke kun disse områder der indgår i problematikken. Som 
idrætsudøver har man en forpligtigelse til at afvikle sine konkurrencer på en fair etisk og sportsligt 
forsvarlig måde.  
Vi har internt i forbundet diskuteret muligheden for at udtræde af fordelingsnøglen i forbindelse 
med at etablere et samarbejde med DIF på specifikke projektområder. Indtil videre forbliver vi dog i 
nøglen indtil vores nye strategiplan er implementeret og omsat i konkrete handlingsplaner. 
 



Efter dialogen med Thomas Bach gik mødet herefter over til den udsendte dagsorden hvortil der 
ikke var yderligere kommentarer. 
Der var afbud til mødet fra Carsten Andersen. 
Der var ingen bemærkninger til sidste mødes referat. 
Formanden: 
Johnny Sort Jensen har på grund af opstart af egen virksomhed besluttet at udtræde af bestyrelsen. 
Bestyrelsen fortsætter med den bemanding den har nu indtil årsmødet. 
THH deltager i mødet i forbindelse med ad hoc opgaver bestyrelsen ønsker løst. 
DIF sender bekræftelse på DDBU´s udarbejdede ”Code of Conduct”. 
Vejen BK er ny klub i DDBU. 
Desværre måtte det planlagte møde for turneringslederne aflyses på grund af manglende 
tilmeldinger. 
MT og JB har holdt møde med Fritjof Dittmann vedr. Ølandshusfonden. 
Det blev besluttet at fonden nedlægges og afvikles over de lovbundne 3 år. Midlerne skal bruges til 
udstyr til streaming, talentudvikling og introduktion af ny form for keglebillard (sætspil og bande 
hver gang – herom senere). 
Der er afholdt de 4 planlagte regionsmøder alle med gode debatter. Vi samskriver et referat fra 
møderne. 
Gennemgang af regnskab og budget – NCK 
NCK gennemgik regnskabet for 2013. Vi mangler endnu at få regnskabet revideret hvorfor det 
endelige resultat først foreligger medio marts. Vi kan dog allerede nu oplyse at vi kommer ud med 
et underskud på omkring 200 t.kr.  
Budgettet for 2014 er på plads. Vi forventer et overskud på 75 t.kr.  
Herefter gjorde NCK status på vores strategiplan. Denne præsenteres på årsmødet 2014 og udsendes 
med beretningerne ultimo maj måned. 
 
Udvalgene: 
 
Aktivitetsudvalget: 
Rapport til bestyrelsesmødet d. 19. februar: 
Vi skal have afsluttet den igangværende instruktion af ungdomsspillere, det være sig øst og vest. 
Den næste gang skal de op i bronzemærkeprøven. Og ud fra de resultater som fremkommer her, vil 
det måske være muligt at sende nogle videre til talentinstruktion. Talentinstruktionen har været lang 
tid om at komme i gang men skulle nu være på plads. Der afholdes samling meget snart og det 
bliver formentlig i KBK, med Dan Nielsen som instruktør og coach. Niels Nüchel sender 
indkaldelserne ud i nærmeste fremtid. 
Frem mod efteråret skal der arbejdes målrettet med: 
Billardskoler i uge 42  
Indkaldelser til små billardskoler i vores kraftcentre i uge 42. Markedsføringen bør sættes i værk 
hurtigst muligt. Jeg mener en god ide er at lave nogle flyers som deles ud til samtlige deltagere i 
vores ungdomscupper. På DDBU`s hjemmeside skal der ligge et link på forsiden hvor tilmelding er 
mulig. Til DM finalerne for ungdom skal der også ligge tilmeldingsblanketter, samt en folder som 
fortæller om hygge og billardtræning, samt en lille billardturnering som afholdes hvert sted. Med en 
samlet finale mellem jul og nytår. 
EKS. Billardskole i 5 kraftcentre, 4 deltagere videre fra hvert sted og en samlet finale med 20 
deltagere. 
Uddannelse af instruktører. 
Vi skal i efteråret være klar til at afholde begynderkursus, 2 – 3 aftner i vores kraftcentre. Også her 
skal der en kraftig markedsføring til på hjemmeside og foldere i klubberne. 



 
Uddannelsesweekend 
Her mener jeg vi skal i gang allerede nu med markedsføring, og derefter tage en beslutning om det 
skal afholdes lokalt i kraftcentrene eller samlet i evt. Odense. 
 
Dameinstruktion 
Dameinstruktion skal genoptages, det bør være 2 niveauer, for spillere over 9 i snit eliteinstruktion 
og under 6 i snit for øvede og turneringsspillere. Disse instruktionssamlinger bør også afholdes i 
vore kraftcentre. 
Samlet mål er at øge aktiviteterne i vores kraftcentre, som også skal markedsføres på vores 
hjemmeside med flg. Navn på klub, navn på ansvarlig, aktivitetsliste i de forskellige centre osv. 
Jeg vil indkalde til møde i udvalget snarest efter vores bestyrelsesmøde for at få lagt en plan over 
vores aktiviteter i vores kraftcentre. 
Aktivitetsudvalget 
Carsten Andersen 
 
Turneringsudvalget 
Rapport fra turneringsudvalget 19-2-2014. 
Der er ikke sket det helt store de sidste par måneder rent turneringsmæssigt. Vi har fået gang i 
Billard Fyn Cuppen i kegler og 3-bande, med henholdsvis 129 deltagere i kegler og 42 i 3-bande. 
Da turneringssæsonen for oldboys grundspil slutter omkring 1 marts, er det en kort sæson. – Derfor 
udsendes der sidst i februar indbydelse til ”Bonus Turnering” - en holdturnering for de oldboys hold 
der ikke går videre til regionsfinalerne, og som har lyst til at spille lidt mere. Sidste sæson var der 
40 hold tilmeldt i vest men desværre ingen i øst, - det håber vi, at der bliver rettet lidt op på i denne 
sæson. 
Som noget nyt har vi lige fået en klubrangliste op at stå i vores turneringsprogram, hvilket har været 
et ønske fra mange klubber.  
Desværre har vi været nødt til at aflyse vores turneringsleder møde, på grund af for få tilmeldinger. 
Rigtig ærgerligt, da klubberne her havde mulighed for, at komme med forslag til nye tiltag og evt. 
nye spilformer, som så kunne debatteres med mange klubber. 
Forslag til afvikling af senior- og oldboys cupper i vest ( i lighed med øst ) blev godt modtaget på 
fyraftensmøderne, så vi forventer, i første omgang, at køre det næste sæson, som et prøve år. 
Vi har nedsat et lille udvalg, som skal komme med forslag til nye turneringer, og dette udvalg (som 
ikke har deltagelse af TU) har møde sidst i februar, så det bliver spændende om de kommer med 
noget fornyelse til vores turneringer. 
Turneringsudvalget 
Jan Mortensen 
 
Kommentarer: 
MT: Roser i høje toner den nye funktion i turneringsprogrammet der angår klubranglisterne. ML 
supplerer med positive tilbagemeldinger fra klubberne. 
 
Rapport fra Niels Nüchel 
 
Klubbesøg: 
Copenhagen Pool & Snooker 
Herlev PC 
Nr. Åby 
Aftalt med: 



Nr. Snede den 28/2 
Gladsaxe 
Klubudvikling: 
Aftale med Nyborg  
 
POOLCUP 2014: 
Tilmeldinger modtaget. Der udsendes spilleplaner i denne uge. 
Turneringen afvikles i: 
København 2 steder 
Århus 
Ålborg 
Esbjerg 
Odense 
Talentkoordination: 
Pool: 
Plan for samlinger inden EM i august udsendt 
22-02                                               Spillerne deltager i A mesterrække turnering i Herlev 
23-02                                               Fællestræning i Herlev fra  kl. 10-16  
01-03                                               Ranglisteturnering i Herlev 
12-03                                               Tidspunkt aftales den 23.2                                                
                                    
23.04                                               Fællestræning i 
Herlev                                                                                                                                  
26-04                                               Ranglisteturnering i Herlev 
10-05                                               Ranglisteturnering i Copenhagen 
24-05                                               Man kan evt. tage søndag alt efter behov  
07-06                                               Ranglisteturnering i Herlev                                  
18-06                                               Fællestræning i Herlev                 
Forældremøde med spillere og forældre den 19-2 kl. 19.00 i Herlev 
Talentinstruktion med Dan Nielsen den 8. og 9. marts 
Indbydelse sendes til spillerene tirsdag. 
Udviklingskonsulent 
Niels Nüchel 
 
Eliteudvalget 
Status rapport 1. kvartal 2014  
Eliteudvalget har siden november 2013 været stærkt optaget af at få færdiggjort det styreværktøj 
som udvalget og DDBU kan bruge fremadrettet i arbejdet omkring elite- og talentudvikling samt 
prioriteringer af økonomien i forhold til at komme i mål med de opstillede visioner og missioner for 
unionen. – fremlæggelse af dette sker på bestyrelsesmødet i aften den 19/2 2014.  
Ydermere har der været en del ”aktivitet” i billarddanmark, hvortil det har været nødvendigt med 
møder og beslutninger i forhold til de klager, protester og ændringsforslag der indløbet over julen i 
og starten af 2014. – dette affødes af at Turneringsudvalget og Eliteudvalget har forsøgt at 
imødekomme de mange optimeringstiltag på turneringsområdet – stillet af billardspillerne selv – og 
der derfor har været belæg for tolkninger grundet de mange ændringer. Konklusionen fra 
Eliteudvalget er at der fremadrettet vil blive implementeret færre ting på én og samme tid.  
- i tråd med dette er det tydeligvis beklageligt at de mange spillere der har skabt ”oprørs stemning” 
omkring turneringer og DDBUs bestyrelse ikke har tilmeldt sig turneringsledermøde i februar, 



hvilket måtte aflyses, og det igen viser sig at ”stemningen” skabes fra PC og ikke konstruktivt Face 
to Face! 
Der er lavet et budget for 2014, og det er besluttet at ændre på prioriteterne fx turneringer med 
pengepræmier, da effekten af det ønskede tiltag er udeblevet og pt. ikke gavner missionerne i 
DDBU. Der arbejdes på et andet koncept, som måske bliver lanceret i den kommende sæson. 
(uddybes gerne på mødet)   
Det er ikke umuligt at der kommer flere ændringer i såvel de økonomiske til- og fravalg, men også i 
turneringsformerne vil der blive tænkt i andre baner. – naturligvis i samarbejde med 
turneringsudvalget 
Eliteudvalget deltager også i Nordic Billard Council. – vi indgår i projektgrupper der skal forsøge at 
lave og optimere et samarbejde i norden. Fx Nordisk Mesterskaber i snooker, pool og 3 bande. 
Som nævnes i rapporten fra aktivitetsudvalget skal der meget snart fastsættes datoer for en samlet 
talentsamling, og træffes aftale derom med de respektive trænere og klubber. – forventer at vi kan 
aftale dette inden udgangen af 1. kvartal. – på baggrund af denne samling påtænkes de ”nye” aftaler 
og forventninger til talent- og elitemassen offentliggjort, hvorefter der skal laves aftaler med de 
spillere som ønsker at modtage støtte fra DDBU.  
Resten af 2014 vil være præget af at få lagt et turneringsprogram(turneringsformerne) for eliten (og 
nedskrevet alle de detaljer i turneringsreglementet der måtte være behov for fx udtagelse til 
internationale stævner/hold/individuelt). Ydemere skal der laves aftaler med spillere med henblik på 
at komme i mål med unionens mission om resultater. (herunder talent og eliteudvikling, se højere 
oppe).  
Styreværktøjet vil blive introduceret og det skal kontinuerligt udvikles og fastholdes med 
omdrejningspunkt i eliteudvalget.  
Ser frem til at uddybe ovenstående og til et konstruktivt møde i aften.  
Med venlig hilsen  
Michael Lohse, Eliteformand.  
 
Årsmødet – Valg 
Årsmødet afholdes i år lørdag den 14. juni på Hejse Kro ved Fredericia. 
På valg er formand Mikael Toft, turneringsleder Jan Mortensen og formand for aktivitetsudvalget 
Carsten Andersen.  
 
Nyhedsbreve – ML 
Deadline for indlæg til nyhedsbrevet er den 20 i hver måned. ML opfordrer til at denne deadline 
overholdes således at man kan nå at kommentere på indlæg der handler om ens eget område. 
Af forskellige årsager var nyhedsbrevet for januar først ”på gaden” den 7. februar hvilket ikke er 
tilfredsstillende for dem der nøje overholder den opgivne tidsfrist. Men ellers stor ros til 
kommunikationsmidlet som er meget læst og populært rundt omkring i klubberne. 
 
Eventuelt 
JB efterlyste stof til hjemmesiden specielt på nyhedsfronten. JM sender fra EM i 5-kegle via SMS 
til JB. Der mangler endnu nogle få klubber i forbindelse med medlemsregistreringen. Disse vil blive 
kontaktet hurtigst muligt. 
 
Mødet slut kl. 21.25 
 
Med venlig hilsen 
Jan Bemmann 
General Sekretær 



 
 


