
 

 

 
Til samtlige klubber,  

DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og     

Æresmedlemmer 

 

Brøndby den 4. april 2016 

 

I forbindelse med DDBU’s årsmøde indbydes til Temamøde: 

 

 

”Dansk Billards fremtid og udvikling” 
 

             Lørdag den 4. juni kl. 10.00: 
 

Vissenbjerg Storkro 

Søndersøvej 30 

5492 Vissenbjerg 

 

 

Kl. 10.00 – 10.10    Præsentation af oplægsholdere og program for temamødet. 

 

Kl. 10.10 – 10.30         Oplægsholder 1 - Torsten Danielsson: ”Billard på verdensplan” 

 

Hvor står Dansk Billard i international sammenhæng, og i hvilken retning bevæger 

billard sig på verdensplan? 

Hvilke planer og udviklingsstrategier har jeg prøvet at påvirke i UMB og CEB? 

Hvordan kan DDBU påvirke arbejdet i UMB og CEB? 

Hvad oplevede jeg som bestyrelsesmedlem i UMB i forhold til at arbejde med 

udviklingstiltag – og strategier inden for organisatoriske og sportslige forhold? 

Kl. 10.30 – 10.45         Spørgsmål til oplægsholder 1. 

 

Kl. 10.45 – 11.05         Oplægsholder 2 - Mick Jørgensen: ”Klubudvikling” 

 

Hvad ser en klubmand og en engageret klubleder, som de store udfordringer  

i klubben – specielt i forhold til rekruttering og fastholdelsen af medlemmer? 

Hvordan kan man arbejde med ungdomsspillere? 

Hvordan kan man arbejde med at brande klubben? 

Hvordan kan man arbejde med at få klubben i pressen? 

Hvilken hjælp og støtte kan DDBU yde klubben i dennes udviklingsarbejde? 

 

Kl. 11.05 – 11.20         Spørgsmål til oplægsholdser 2 

 

Kl. 11.20 – 11.40          Oplægsholder 3 - Flemming Busk Knudsen: ”DDBU’s Strategiplan” 

 

Opfølgning på DDBU’s Strategiplan:  

Hvor langt er vi p.t med arbejdet på strategiplanens indsatsområder? 

Hvad vil DDBU med Dansk Billards udvikling? 

Hvilke udfordringer og muligheder for fremtiden har DDBU i sine udviklingsplaner? 

Hvor er DDBU om 5 år? 

Kl. 11.40 – 12.00          Spørgsmål til oplægsholder 3 

 

Kl. 12.00                       Afslutning på temamødet 

 

Kl. 12.15 – 13.30 Frokost 

 

 

 



 

 

 

 

Herved indbydes til DDBU`s ordinære årsmøde 

 

 

Lørdag den 4. juni 2016 kl. 13.30: 
 

Vissenbjerg Storkro 

Søndersøvej 30 

5492 Vissenbjerg 

  

 

 

D A G S O R D E N 

 

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:   

  Formand for bestyrelsen Flemming Busk Knudsen for 2 år   

    

  Formand for Eliteudvalget Tage Lauridsen genopstiller 

ikke. Bestyrelsen foreslår Kent Erichsen for 1 år. 

 Formand for Turneringsudvalget Jan Mortensen for 2 år 

– villig til genvalg. 

 Formand for Aktivitetsudvalget Dan Nielsen genopstiller 

ikke. Posten er vakant. Ny formand for udvalget skal 

vælges for 1 år. 

 Pool koordinator Kasper Kristoffersen genopstiller ikke. 

Bestyrelsen opstiller Jakob Lyng som Pool koordinator for 

2 år. 

 Bestyrelsessuppleant 1- Tonny Carlsen –Villig til genvalg 

for 1 år. 

Bestyrelsessuppleant 2 – Vakant – Skal vælges for 1 år. 

 Medlem af Sports- & Appeludvalget Niels Øland for 2 år 

 Medlem af Sports- & Appeludvalget Johnny Mogensen 

for 2 år 

 Formand for Ordensudvalget Ove H. Jensen for 3 år 

Medlem af udvalget Jakob Lyng genopstiller ikke 

Bestyrelsen foreslår Mikael Toft som medlem af udvalget 

for 2 år. 

 Suppleant til Ordensudvalget Per Jensen for 1 år 

Ny suppleant skal vælges for 1 år. 

Interne revisorer Steen G. Hansen og Morten Themstrup 

Morten Themstrup genopstiller ikke. Ny intern revisor skal 

vælges for 1 år 

Intern revisorsuppleant Harry Dahl for 1 år. 

 

  

                  

13) Eventuelt   

 

 

Med venlig hilsen 

p.b.v. Jan Bemmann 

Generalsekretær DDBU 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aktivitetsudvalget i DDBU: 

 
Profil for udvalgsformand - Funktion og opgaver 

 
Har du interesse i denne spændende post i DDBU’s bestyrelse så kontakt sekretariatet på tlf. 43262082 

 

- Som udvalgsformand sidder du i DDBU’s bestyrelse, og du medvirker dermed til at fastlægge og arbejde med 

strategiske indsatsområder, samt varetage unionens og medlemmernes interesser 

- Du skal sikre som formand for Aktivitetsudvalget, at der planlægges og gennemføres aktiviteter i og omkring 

billard, som bredt afspejler medlemsskaren og billarddiscipliner 

- Du har som formand for Aktivitetsudvalget det ansvar over for DDBU’s bestyrelse, at Aktivitetsudvalget 

udarbejder en aktivitetsplan for den kommende billardsæson op til sæsonstart i august måned, samt et 

budgetforslag for udvalgets arbejde, som fremlægges til godkendelse i DDBU’s forretningsudvalg. 

- Du skal som formand for Aktivitetsudvalget indgå i en tæt samarbejdsrelation med udviklingskonsulenten 

omkring konkrete- og strategiske tiltag. 

- Du skal som formand indkalde til minimum 2 møder i Aktivitetsudvalget pr. år. 

- Du er som formand ansvarlig for mødereferater fra udvalget 

- Du skal være god til at kommunikere og være katalysator for aktivitets- og udviklingsprocesser 

- Du skal være et omdrejningspunkt for DDBU i mediearbejde og øvrig kommunikation, herunder DDBU 

Nyhedsbrev, Facebook, klub- og medlemskontakt, debatindlæg, kursusudbydelser m.v. 

- Du skal kunne være tovholder på aktiviteter og skabe resultater. 

- Blandt udvalgsformandens vigtigste personlige kvalifikationer er, at du har lyst, engagement, mod, tænker 

praktisk og strategisk, og evner at omsætte idéer og forslag til handling  

- Du skal være udadvendt, gerne en ildsjæl med stor personlig drivkraft og du skal evne at kunne have flere 

bolde i luften ad gangen 

Opgaver for Aktivitetsudvalget 

 

- De arrangementer og events som udvalget arbejder med, har til formål, at skabe synlighed og interesse om 

dansk billard og DDBU 

- At planlægge billardaktiviteter for unge, seniorer og ældre 

- At planlægge klubinstruktionsuddannelse og kurser 

- At planlægge temadage omkring dansk billard 

- At udarbejde en aktivitetsplan for den kommende sæson, som fremlægges til godkendelse i DDBU’s 

forretningsudvalg. 

- At f.eks. udarbejde spørgeskemaundersøgelse efter et arrangement, med det formål at evaluere, tilpasse og 

styrke kvaliteten af et sådant. 

- Aktivitetsudvalget søger altid frivillige hjælpende hænder og skal være åbne over for forslag/input fra 

medlemsskaren i DDBU. 

- Aktivitetsudvalget skal arbejde med DDBU’s Strategiplan og arbejde med at tilbyde et varieret udbud af 

aktiviteter/arrangementer, som dækker bredt- 

Med venlig hilsen 

Flemming Busk Knudsen 

Formand for Den Danske Billard Union 

 



 
 

 

VIGTIGE DATOER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET 
 

 

 

ONSDAG DEN 4. MAJ 2016 

 

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 4. maj 2016. 

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

 

LØRDAG DEN 21.MAJ 2016 

 

Den 21. maj 2016 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 samt pris for 

frokost som i år er kr. 185.- pr. person. Husk at angive om: 

 

A: Antal personer der deltager i temamøde – frokost og årsmøde. 

B: Antal personer der deltager i frokost og årsmøde. 

C: Antal personer der kun deltager i årsmødet. 

D: Antal personer der kun deltager i temamødet. 

E: Antal personer der deltager i temamødet og frokost. 

F: Antal personer der deltager i tema-og årsmødet – ønsker ingen frokost. 

 

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

 

NB: Der åbnes for den elektroniske tilmelding den 15. april 2016 

 

 

Med venlig hilsen 

DEN DANSKE BILLARD UNION 

Jan Bemmann 

Generalsekretær DDBU 

 

 

 

http://www.billardresultater.dk/

