
 

Til samtlige klubber,  

DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og    

æresmedlemmer 

 

 

Brøndby den 13. april 2020 

 

 

Hermed indbydes til DDBU’s årsmøde 

 

 

 

 

Lørdag den 13. juni 2020 kl. 10.00 

Vissenbjerg Storkro 

Søndersøvej 30 

5492 Vissenbjerg 

 

Fra kl. 10.00 til kl. 13.00: 

 

”Billardprodukter 2020” 

 v.DDBU’s sponsor Søren Søgaard A/S. 

Søren Søgaard A/S præsenterer et udvalg af deres sortiment indenfor billard udstyr 

og giver mulighed for et godt køb på selve årsmødet. 

 

Mike Christensen, Vagn Andersen og Allan Lys Jensen vil demonstrere deres 

scoretavler og software. 

Fra kl. 11.30 til kl. 13.00  

Afskedsreception for den fratrådte generalsekretær Jan Bemmann, hvor DDBU er 

vært ved et traktement, der erstatter den sædvanlige frokost ved årsmødet. 

 

 

 

  

 



Registrering til årsmødet starter kl. 13.00 

 

Årsmødet starter herefter kl. 13.30 med følgende dagsorden: 

 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af mødesekretær 

3) Prøvelse af mandater 

4) Bestyrelsens beretning til godkendelse 

5) Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger til orientering 

6) Regnskabsaflæggelse til godkendelse 

7) Vedtagelse af politikkatalog 

8) Indkomne forslag 

9) Forslag til vedtægtsændringer 

10) Rapportering fra temamøderne jvf. § 5 

11) Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af gebyrer og 

kontingenter. 

12) Valg: 

 

Under pkt. 7 vil bestyrelsen fremlægge den nye visionsplan for DDBU. Vedtages visionsplanen 

vil bestyrelsen blive udvidet fra 9 til 10 medlemmer.  

 

Valg til bestyrelsen vil derfor fremgå som følger: 

• Formand for bestyrelsen - Torsten Danielsson for 2 år 

Villig til genvalg. 

• Næstformand Michael B. Nielsen afgår uden for tur. Bestyrelsen opstiller Tage Lauridsen 

for 1 år.  

• Formand for Turneringsudvalget Jan Mortensen for 2 år. 

Villig til genvalg. 

• Formand for Ungdomsudvalget Marianne Mortensen for 2 år. 

Villig til genvalg. 

• Formand for Pool udvalget Rene Bak genopstiller ikke. 

• Bestyrelsesmedlem Thomas K. Andersen genopstiller ikke. 

 

Eliteudvalget – Pooludvalget og Snookerudvalget nedlægges. 

I stedet vælges 5 bestyrelsesmedlemmer som disciplinansvarlige.  

• Ansvarsområderne for disse 5 bestyrelsesmedlemmer tildeles umiddelbart efter 

årsmødet. 

 

• Kent Erichsen afgår som Eliteudvalgsformand og opstilles af bestyrelsen som 

bestyrelsesmedlem for 1 år. 

 



• Jakob Lyng opstilles af bestyrelsen som bestyrelsesmedlem for 2 år. 

 

• Martin Søndergaard opstilles af bestyrelsen som bestyrelsesmedlem for 2 år. 

 

• Brian Jensen opstilles af bestyrelsen som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år. 

 

• Tejs Tafdrup opstilles af bestyrelsen som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.  

 

 

Det er bestyrelsens hensigt at tildele ansvaret for disciplinerne som følger: 

Carambole – Tage Lauridsen 

Keglebillard – Kent Erichsen 

Pool – Jakob Lyng  

Snooker - Martin Søndergaard 

5-Kegle – Tejs Tafdrup  

Skomar – Brian Jensen 

 

Valg til udvalgene: 

• Medlem af Ordensudvalget, Jan Olsen for 3 år. 

Villig til genvalg 

 

• Suppleant til Ordensudvalget, Henning Nielsen for 1 år. 

Villig til genvalg. 

 

• Suppleant til Ordensudvalget, Per Jensen for 1 år. 

Villig til genvalg. 

 

• Formand for Sports & Appeludvalget, Leif Rasmussen for 3 år. 

Villig til genvalg. 

 

• Medlem af Sports & Appeludvalget, Kim Jørgensen for 3 år. 

Villig til genvalg. 

 

• Medlem af Sports & Appeludvalget, Erik K. Petersen for 3 år. 

Villig til genvalg. 

 

• Intern revisor, Steen G. Hansen for 1 år. 

Villig til genvalg. 

 

• Intern revisor, Niels Chr. Kjær for 1 år. 

Villig til genvalg. 

 

• Intern revisorsuppleant, Harry Dahl for 1 år. 

Villig til genvalg 

 

Med venlig hilsen 

DEN DANSKE BILLARD UNION 

Torsten Danielsson 

Formand  

 



 

 

 

 

 

VIGTIGE DATOER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET 

 

ONSDAG DEN 13. MAJ 2020 

 

Forslag til vedtægtsændringer, forslag til kandidater til bestyrelsen og udvalg, samt forslag til modtager af 

DDBU’s Lederpris og Årets Spiller skal være DDBU’s sekretariat i hænde senest onsdag den 13. maj 2020. 

Forslag kan kun fremsættes af DDBU`s bestyrelse, og klubber under DDBU. 

LØRDAG DEN 30. MAJ 2020 

 

Den 30. maj 2020 er absolut seneste tilmelding til årsmødet, dersom man ønsker stemmeret på årsmødet. 

Tilmeldinger, der modtages senere end denne dato giver naturligvis adgang til årsmødet, men ikke 

stemmeret! 

 

Tilmelding skal ske elektronisk på www.billardresultater.dk med brug af klubbens login. 

På tilmeldingssiden fremgår det, hvor mange delegerede klubben kan tilmelde.  

Ønsker flere end klubbens delegerede at deltage til leverandøraktiviteter, reception og årsmøde 

tilmeldes disse som gæster.  

 

Tilmeldingsformularen findes under admin/andre tilmeldinger 

 

Kontakt DDBU pr. mail, hvis I har mistet jeres brugernavn og adgangskode.  

 

NB: Der er åbnet for tilmelding fra den 1. maj 2020 

 

Med venlig hilsen 

DEN DANSKE BILLARD UNION 

Torsten Danielsson 

Formand 

 

http://www.billardresultater.dk/

