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Johnny Hansen genvandt DM i keglebillard

Charlotte Sørensen genvandt DM i keglebillard



 

 

 
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 

13) Eventuelt 

 

 

 

Med venlig hilsen 

p.b.v. Jan Bemmann 

Generalsekretær DDBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ad. Punkt 4 – Bestyrelsens beretning til godkendelse 

 

Formandens beretning ved Flemming B. Knudsen 

 

 

Medlemsregistrering i DDBU 

Ved dette års medlemsregistrering, kalenderåret 2015, blev tallet opgjort til 8046 

2014 havde vi 8.361 registrerede medlemmer og i 2013 hed tallet 8.495. 

Der er blevet udstedt 4000 licenser i sæsonen 2015-2016. 

I forrige sæson hed det tal 3.800 licenser. 

Antallet af klubber i DDBU er ca. 180. 

 

Vi har som mål i DDBU, at vi i 2020 har 10.000 registrerede medlemmer, lige som vi gerne vil 

have flere klubber etableret i DDBU regi. 

 

DIF 

DIF har udarbejdet et politisk program for årene 2015-2020. 

 

Mål: 

 

- Opnå verdens højeste idrætsdeltagelse 

- Fremme idrættens betydning i samfundet 

- Skabe idrætstilbud med høj kvalitet 

- Udvikle frivilligheden i idrætten og i Danmark 

- Sikre et mangfoldigt idrætsbillede 

- Arbejde visionært med talentudvikling og eliteidræt 

 

Vision: 

 

- 75 % af befolkningen er idrætsaktive i 2025 

- 50 % af befolkningen er medlem af en idrætsforening i 2025 

- 600.000 flere danskere skal være idrætsaktive i 2025 

- 325.000 af de 600.000 skal være medlem af en idrætsforening  

Hvis visionen skal indfries, kræver det, at DIF ændrer sin måde at arbejde på. 

Herunder til myndigheder, organisationer, virksomheder, fonde o.a. 

DIFs vision skal indskrives i regeringsgrundlaget for kommende regeringer. 

 

DIF har 4 overordnede fokusområder til det politiske program: 

 

- Kvalitet                    Det gode idrætsliv 

- Samarbejde              Vi gør det ikke alene 

- Eliteidræt                  Mere end bare medaljer 

- Faciliteter                  Bedre fysiske rammer for idræt 

 

DDBU har i sin strategiplan for de kommende år også fokus på det politiske program for DIF. 

I vores strategiske indsatsområder, og i vores mål og visioner for DDBU i de kommende år, 

der har vi bl.a. fokus på organisation, turneringer, økonomi, udvikling af billardsporten, 

branding, øget synlighed og eksponering i medier. 

Det har vi arbejdet med på forskellig vis i bestyrelsen, og det vil vi også gøre i de kommende 

år. 

På temamødet til Årsmødet vil dette blive nærmere beskrevet og uddybet. 

 

DIF har i løbet af efteråret 2015 og i løbet af foråret 2016, arbejdet med forslag til en ny 

økonomisk støttestruktur til specialforbundene, som vil blive vedtaget til DIF Årsmødet ultimo 

april 2016. 

Vi har fra DDBU side deltaget i flere DIF møder omkring dette, og vi har aktivt gået ind i 

debatten og i dialogen om forslag til ny økonomisk støttestruktur. 

DDBU har ligeledes på formandsniveau været i dialog med andre specialforbund omkring den 

nye økonomiske støttestruktur, og der er blevet netværket og udvekslet holdninger og 

meninger. 

 

 

 



 

 

 

Den nye støttestruktur vil være bygget op på tre støtteområder: Grundstøtte 40 %, strategisk 

støtte 55 % og initiativ støtte 5 %. 

 

Vi har i DDBU bestyrelsen en plan for tilpasningen til den nye økonomiske støttestruktur, og vi 

vil i 2016 arbejde med at tilpasse os de nye forhold. 

 

DIF og NEC (National Elite Center). 

DDBU har meldt sig på banen i.f.t. NEC, og vi har fremsendt forslag til vores placering og 

deltagelse i NEC. 

DDBU har tidligere i 2015 informeret omkring dette i DDBU Nyhedsbrev. 

Vi afventer p.t. den videre procesbehandling og det videre procesforløb. 

DDBU informerer selvsagt medlemsskaren, når vi ved mere konkret. 

 

Sponsorer: 

DDBU vil gerne have lov til at sige tak til vores sponsorer, for deres forskellige sponsorater i 

DDBU. 

Vi har i den løbende sæson forhandlet sponsorkontrakter på plads med flere 

samarbejdspartnere i ind- og udland, og vi er ligeledes i dialog med potentielle nye sponsorer. 

DDBU er udfarende og opsøgende på flere fronter jf. samarbejde med sponsorer. 

Tak til Søren Søgaard A/S, Simonis, JBM, Malerfirmaet Sehard og Dan Johansen – for et godt 

sponsorsamarbejde. 

 

De internationale billardforbund: 

DDBU deltog på UMB General Assembly i Cairo i januar 2016, hvor unionen var repræsenteret 

af næstformanden og formanden. 

Vi deltog aktivt i uformelle møder og netværksmøder i forbindelse med Cairo mødet, og DDBU 

kom med indlæg fra talerstolen. 

Farouk Barki blev valgt til ny UMB Præsident, og vandt valget over den danske kandidat 

Torsten Danielsson, som efterfølgende gled helt ud af UMB boardet. 

Farouk Barki afløser belgieren Jean-Claude Dupont, som måtte træde tilbage. 

DDBU har en kritisk holdning til UMB, og vi vil følge udviklingen i verdensforbundet med stor 

interesse i de kommende år, samt prøve at påvirke den. 

DDBU havde i forbindelse med mødet i Cairo, ansøgt UMB om værtsskabet for VM i 3-bande i 

2019, hvilket vi fik tilsagn om på Cairo mødet. 

DDBU er i gang med at finde værtsbyen for dette kommende VM i Danmark, og vi er i dialog 

med forskellige muligheder. 

 

DDBU deltager på den ekstraordinære CEB kongres i Ratingen d. 23. april 2016, hvor 

formanden repræsentere unionen på det internationale møde i Tyskland.  

Dette møde er indkaldt efter at den mangeårige CEB Præsident Wolfgang Rittmann døde 

tidligere på året. 

Der skal derfor vælges en ny CEB Præsident og en ny bestyrelse til CEB. 

DDBU er aktivt på banen i forbindelse med mødet og i relation til valg af personer i den nye 

CEB bestyrelse. 

 

DDBU havde også planlagt at sende en repræsentant til årsmødet for Snooker 

verdensforbundet i Hurgarda, Egypten. 

Men DDBU repræsentanten Rune Kampe valgte af sikkerhedsmæssige grunde, at melde afbud 

til mødet i Snooker verdensforbundet. 

 

DDBU har været vært for nogle møder i 2015 og i 2016 i Nordic Billard Council (NBC), hvor vi 

bl.a. har planlagt NM i Snooker og NM i 3-bande, samt diskuteret samarbejde, struktur i NBC 

og turneringsforhold på tværs af landene. 

DDBU er fra de andre nordiske lande blevet bedt om at være tovholder for NBC og for at 

indkalde til møder i NBC. 

Vi planlægger efter 2-3 møder pr. år i NBC. 

 

I DDBU vægter vi det internationale samarbejde højt, og vi prøver på at gøre vores indflydelse 

gældende i de forskellige internationale forbund. 

Det er strategien og holdningen fra DDBU. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bestyrelsen 

 

Bestyrelsen er ny sammensat efter Årsmødet 2015. 

Her blev der valgt ny formand og valgt nye medlemmer til bestyrelsen.  

Bestyrelsen har afviklet bestyrelsesmøder på Sjælland, på Fyn og i Jylland. 

Disse er holdt jævnligt med en fast dagsorden til møderne og med en konstruktiv dialog. 

Bestyrelsen har aftalt arbejds- og ansvarsområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses på DDBU hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen blev ved det seneste Årsmøde i 2015 i Brøndby, også udvidet med direkte 

repræsentanter fra Pool og Snooker. 

Det har været godt for både overblik, samarbejde og turneringsafvikling, at vi har fået Peter 

og Kasper i bestyrelsen. 

Begge har bidraget aktivt med inputs og viden i bestyrelsesarbejdet. 

Kasper har valgt at trække sig efter kun et år på posten, og bestyrelsen vil foreslå Jacob Lyng 

som ny Pool repræsentant i DDBU bestyrelsen. 

 

Tage Lauridsen valgte at trække sig som Eliteudvalgsformand i efteråret 2015, og Michael B. 

Nielsen har i en længere periode fungeret som både næstformand og som 

Eliteudvalgsformand. 

Der har været udarbejdet en profil på ny Eliteudvalgsformand, som har været til diskussion i 

DDBU bestyrelsen. 

Kent Erichsen er blevet forespurgt om han vil være ny Eliteudvalgsformand i DDBU 

bestyrelsen, og det har han sagt ja til. 

Tak, Kent, for det. 

 

Dan Nielsen blev ved Årsmødet 2015 valgt som ny formand for Aktivitetsudvalget. 

Desværre har det vist sig i løbet af året, at Dan Nielsen ikke har kunnet yde den indsats som 

udvalgsformand, som han selv ønskede og som vi andre håbede på. 

Arbejde og manglende tid til udvalgsarbejde, det har været hæmmende faktorer for Dan. 

Dan Nielsen har derfor set sig nødsaget til at trække sig som udvalgsformand. 

Der er udarbejdet en profil på ny formand for Aktivitetsudvalget, som er lagt frem på DDBU 

Nyhedsbrev og diskuteret i bestyrelsen. 

DDBU bestyrelsen har haft henvendt sig til enkelte medlemmer vedrørende formandsposten, 

men det er ikke p.t. lykkedes for DDBU bestyrelsen at opstille en kandidat til posten. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne har været synlige til arrangementer i klubberne og til billardstævner. 

Lige som bestyrelsesmedlemmer har besøgt klubber i løbet af året og har deltaget i forskellige 

møder i klubberne. 

Bestyrelsesmedlemmerne har også været tovholdere på forskellige billard events landet over i 

det forgangne år. 

Bestyrelsen informerer jævnligt på diverse medier omkring forhold i dansk billard. 

Bestyrelsen agter også fremadrettet at være synlige og nærværende. 

 

Økonomi 

Vi kommer ud af regnskabsåret 2015 med et pænt overskud på driftsregnskabet. 

Driftsresultatet for 2015 er 202 t.kr.  

Et driftsregnskab som kassereren vil komme nærmere ind på til Årsmødet. 

Vi foreslår ikke til dette årsmøde, at ydelser skal sættes op, med hensyn til 

likviditetsopbygning og styrkelse af egenkapital. 

Vi skal hensætte nogle økonomiske midler til VM i 3-bande i 2019, og til EM i Brandenburg 

2017. 

 

Sekretariatet: 

Vi har arbejdet med at få implementeret et tilmeldings- og betalingssystem for pool og 

snookerspillerne. 

Der har været flere udfordringer i dette, som vi i løbet af året har kigget på og ændret til det 

bedre. 

Ligeledes har der været udfordringer i vores turneringsprogram og i udskrivelsen af 

turneringer. 

Men i det store hele er det gået fint. 

 

Der er ingen ændringer i bemanding og funktioner. 

 

 

 



 

 

 

Udvikling 

Bestyrelsen har til hvert andet bestyrelsesmøde gennemgået DDBU Strategiplanen, og lavet en 

løbende evaluering på tiltag, på indsatsområder og på konkrete handletiltag. 

Formanden og bestyrelsesmedlem Tina Hjort Hansen er tovholdere på dette. 

Udviklingskonsulenten og FU/bestyrelsen har gennemgået og haft dialog omkring 

udviklingstiltag og klubudviklingsarbejde. 

FU har lavet oplæg til udviklingskonsulenten omkring arbejdsopgaver og mulige kommende 

projekter. 

Der skal laves en ny 2 årig aftale med DIF omkring udviklingskonsulentens arbejde og virke i 

DDBU. 

Billedet af sporten generelt, samt udviklingsstatus jf. DDBU Strategiplan og DDBU visioner, 

fremlægges mundtligt på temamødet til Årsmødet af formanden. 

 

Streaming fra billardlokaler landet over er blevet udviklet og gjort bedre. 

Flere klubber har sat streaming anlæg op og medvirker til at synliggøre sporten. 

Tak, til klubberne for det. 

Tak, til Kent Erichsen, for det store arbejde han har udført for at udvikle og hjælpe klubberne 

med live streaming. 

  

Vi har endvidere i DDBU lavet udviklingstiltag med nye turneringsformer, med ”Billardens 

Dag”, med forskellige events, med DDBU hjemmeside, med DDBU Nyhedsbrev, med 

udtagelseskriterier, med projektbeskrivelse til NEC, med ændret MUS koncept, med 

kommunikationsforhold på sociale medier, med ansøgninger om afholdelse af internationale 

turneringer, med sponsorhenvendelser m.m. 

 

DDBU er en både dynamisk og lærende organisation i løbende udvikling. 

Det ønsker bestyrelsen, at DDBU skal være. 

 

Sportslige præstationer: 

Jeg vil overlade dette til Turneringsleder Jan Mortensen – i dennes beretning. 

 

Afslutning: 

Jeg vil godt sige tak til personalet i DDBU, for det arbejde I gør for DDBU, for medlemmerne 

og for DDBU bestyrelsen. 

Ligeledes vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. 

Tak, for møderne og for dialogen, til de klubbestyrelser og de mange DDBU medlemmer, som 

jeg har været i kontakt med i løbet af sæsonen. 

Tak, til sponsorerne for dialogen og for samararbejdet gennem året. 

 

En stor tak skal lyde til de mange medlemmer og frivillige i klubberne landet over, som med 

stor arbejdsindsats og med stort engagement, gør rigtig mange gode ting for at eksponere 

billardsporten og DDBU. 

Samt gør meget for at hjælpe med at udvikle billardsporten i Danmark. 

 

God vind til dansk billard i 2016! 

 

Med venlig hilsen 

 

Flemming Busk Knudsen 

Formand for Den Danske Billard Union 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Eliteudvalgets beretning ved Michael B. Nielsen 

 

 

Det nordiske samarbejde 

I oktober 2015 afviklede DDBU det første nordiske mesterskab i 3-bande carambole i mange 

år. Turneringen havde deltagere fra Danmark-Norge-Sverige og Finland og blev afviklet i 

klubberne BK Grøndal og KBK/BNV. 36 spillere mødte op og vi fik en dansk vinder idet Brian 

Zola tog guldet i finalen mod Brian Knudsen. 

DDBU arrangerer igen det Nordiske Mesterskab i 3-bande carambole til efteråret  

hvor turneringen bliver afviklet med 32 spillere og med KBK/BNV som arrangør. 

Samarbejdet mellem de nordiske lande har udviklet sig meget positivt inden for det sidste års 

tid idet vi også stod som arrangør af Nordisk Mesterskab i Snooker i marts måned i år. På det 

sidste møde i NBC i forbindelse med NM i snooker blev en tilbagevenden til NM i pool 

diskuteret. 

 

Turneringer 

Vi har været repræsenteret ved flere forskellige store turneringer. 

Dion Nelin var til VM i 3-bande carambole i Bordeaux med en andenplads i puljespillet som 

resultat. 

Brian Zola og Jacob Haack-Sørensen var til VM i 3 bande carambole for 2-mands landshold i 

Viersen. Her blev det også til en andenplads i puljespillet. 4 mand i 5-Kegle til EM i Belgien. 

Holdet tabte til Schweiz i kvartfinalen. 6 Mand til EM i Snooker og 2 mand til EM i Pool. Ingen 

steder blev det tilnærmelsesvis til placeringer der indikerede en mulighed for bare en enkelt 

medalje. 

Det absolutte top resultat internationalt står BK Grøndal for idet holdet med en andenplads på 

hjemmebane er kvalificeret til finalen i Europacuppen i 3-Bande i Porto primo juni. 

DDBU arrangerer EM i fri carambole for U/21 i maj måned i KBK/BNV.  

Der er tilmeldt 10 deltagere og vi er repræsenteret ved vores stortalent Anders Henriksen som 

også er udtaget til EM i 3 bande carambole for U/21 i Spanien i begyndelsen af juni måned.  

I august måned er Ikast BK vært ved en international turnering i 5-Kegle. Spændende om et 

sådant arrangement kunne blive en årlig tilbagekommende begivenhed. 

I Rosmalen i Holland arrangerer CEB European Ladies Cup i 3 bande og fri carambole.  

Marianne Mortensen fra BK Fluen deltager for DDBU i 3 bande og med en seedning som nr. 4 

bliver det interessant at følge Marianne.  

 

VM i 3-Bande Carambole 

DDBU har ansøgt og blevet tildelt VM i 3-bande carambole i 2019. Den endelige placering af 

eventen er i skrivende stund endnu ikke fastlagt men det forventes at vi er på plads i løbet af 

maj måned. 

Der diskuteres netop nu i bestyrelsen hvilke tiltag der skal iværksættes primært indenfor 3-

banden for at vi kan stille med en stærk repræsentation til VM i 2019. Det samme gælder for 

de øvrige internationale discipliner hvor vi simpelt hen skal have niveauet opgraderet. 

 

Danske mesterskaber  

Der har været afholdt flere større DM’er. Ikast i 5-Kegle, Viborg i keglebillard, holdturneringer i 

keglebillard og 3 bande hhv. i Vejby og BK Grøndal som også påtog sig DM i 3 bande 

individuelt. Specielt indenfor carambole disciplinerne må vi forudse at arrangører med det 

nødvendige antal borde ikke vil stige i antal hvorfor der på sigt formentlig kommer til at ske 

ændringer i afviklingsformerne. I pinsen afvikler Pool for første gang i mange år et samlet DM i 

Aalborg og det kunne måske bære kimen til at vi under en eller anden form vender tilbage til 

de samlede DM finaler som vi havde i slutningen af 90’erne.  

 

Udtagelse og Tours 

Det er besluttet i eliteudvalget at DM i 3 bande afvikles i januar måned hvert år. Dette for at vi 

har den absolut bedste udgangsvinkel for udtagelse til VM i Viersen og EM i Brandenburg. Der 

er afviklet 4 tours her i foråret som er tællende til næste DM hvor de sidste 4 vil blive afviklet i 

efteråret. Det er endvidere besluttet at de 5 bedste tours er gældende.  

Igen i den nye sæson har Sehard Mal vist sig villig til at investere i et sponsorat rettet mod DM 

og touren i 3 bande. DDBU takker for sponsoratet som medvirker til højne interesse og 

kvalitet. 

Et nyt tiltag er introduktionen af A-B-C tours for spillere i de 3 kategorier. Indtil nu har 

turneringen vist sig bæredygtig og vil derfor også fortsætte i den nye sæson. I 5-Kegle 

oprettes en ny tour for de næstbedste spillere.  

 



 

 

 

Keglebillard 

I Viborg BC blev det danske mesterskab i keglebillard afviklet. Et fortræffeligt arrangement 

med flotte præstationer. Johnny Hansen fra Bristol-Odense genvandt mesterskabet fra 2015 

og Charlotte Sørensen fra KBK/BNV gjorde det samme. Begge spillere slettede nogle gamle 

rekorder under stævnet. Men – flere og flere begynder at tale om at ændre på spillet for at 

gøre det sværere mere dynamisk og seværdigt og frem for alt mere spændende.  

Vi har i eliteudvalget diskuteret mulighederne for at indføre yderligere en disciplin i 

keglebillard. Denne kunne være baseret på sætspil – hvid bal i bande hver gang m.v. Vi 

arbejder videre med projektet og vil i løbet af efteråret indbyde til en prøveturnering i den nye 

keglebillard disciplin. 

Niels O. Hansen arbejder ufortrødent videre med projekt ”Euro-Kegel” 

Om dette spil vinder indpas i DK er endnu for tidligt at udtale sig om men spændende er det i 

hvert fald. 

 

Streaming og Danske Spil 

Et ben i vor strategiplan omhandler streaming af vore DM finaler. Vi føler at projektet er lykkes 

indtil videre. Kent R. Erichsen har udført et kæmpearbejde ikke bare til finalerne men også 

med installation af kameraer og PC som faste installationer i flere klubber. Vi er på et 

begynderstadie hvor det at man bare kan se en DM finale på sin PC er et kæmpeskridt fremad. 

Næste fase i den nye sæson skal på plads i efteråret således at det hele ikke hænger på een 

og samme person. Et andet ben i vor strategiplan handler om synlighed. Ved DM i 5-Kegle i 

Ikast blev vi for første gang introduceret til muligheden for at spille på de 16 deltagere. 

Danske Spil har åbenbart været tilfredse med aktiviteten idet både DM i keglebillard og 

Snooker var med på Danske Spils odds sætning. Ingen tvivl om at vi på dette felt sammen 

med streamingen får gjort vores sport ekstra synlig. 

Jeg vil slutte med at byde den nye formand for eliteudvalget velkommen og ser frem til at 

arbejde videre i udvalget som menigt medlem. 

Tak til bestyrelsen og ansatte for et godt samarbejde i sæsonen der gik. 

 

Med venlig hilsen 

Michael B. Nielsen 

Næstformand og fungerende eliteudvalgsformand i DDBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Snooker udvalgets beretning ved Peter Graversen – Formand for Snookerudvalget 

Sæsonen har endnu engang budt på rekord store tilmeldinger til vore turneringer. Desuden en 

kæmpe interesse for et større og mere varieret udbud af aktiviteter i Dansk Snooker. 

Vi har arrangeret og afviklet fem grand prix turneringer fordelt i hele landet. Dette suppleret 

med fire Danmarksmesterskaber og ikke mindst et Nordisk mesterskab, som roligt kan kaldes 

sæsonens højdepunkt. 

Det sportslige niveau er ligesom interessen eksplosivt stigende. Vi ser flere og flere præstere 

på elite niveau. Desuden en stor interesse fra børn og unge, og det er glædeligt at se opstart 

af instruktion for unge i landets to største Snooker klubber. 

Den store interesse skaber til gengæld en udfordring for organisationen, som slet ikke har 

kunnet følge med de sidste par sæsoner. DDBU har ellers taget Snooker helt ind i bestyrelsen, 

og efterfølgende godkendt et rekord stort budget for 2016. Til trods for en stor indsats 

målrettet rekruttering til snookerudvalget, så har det ikke lykkedes at styrke organisationen. 

Tvært imod.  

Efter min syvende sæson som formand for Snookerudvalget, kan jeg se tilbage på et hav af 

vellykkede målsætninger, fantastiske oplevelser og ikke mindst gode venner. Samtidig har jeg 

længe savnet tid til andre udfordringer i tilværelsen. Jeg har desuden for nyligt takket ja til et 

enormt spændende og krævende job, som gør at jeg ikke længere kan føre Dansk Snooker 

videre. Det er nu vigtigere end nogensinde, at Snooker miljøet tager ansvar og finder nogen til 

at føre projektet videre. 

 

Peter Graversen 

Afgående formand 

 

 

Pooludvalgets beretning ved Kasper Kristoffersen – Formand for Pooludvalget 

DM pool som ét stort stævne: 

Dette års 4 DM'er afholdes for første gang som et stort stævne, i pinsen i ABK 31 i Aalborg. 

Forventningerne er store, og forberedelserne fra arrangørerne og Jakob Lyng, har gjort at der 

er forhåbninger om en stor succes. Både 8&9-ball disciplinerne er kommet på danske spil, og 

allerede nu er der skrevet flere artikler om stævnet i de lokale aviser. 

Det kan blandt andet nævnes at 3 U17 spillere har kvalificeret sig til hel eller delvis deltagelse i 

DM finalerne. Dette vidner om at næste generation er godt på vej, og giver os forhåbninger 

om at fremtiden er lys for dansk pool. 

 

Andreas Madsen udtaget til dette års Atlantic cup (Europa mod USA for U21): 

Andreas Madsen fra Herlev pool club er i år udtaget til det europæiske hold, der skal kæmpe 

mod USA i U21 udgaven af Mosconi cup. Det er kun andet år at dette afholdes, sidste år var 

Andreas meget tæt på at blive udtaget, men i år lykkedes det så, hvilket vi som forbund kan 
være meget stolte af. Turneringen afholdes 8-11 juli i Illinois Chicago. 

Pool generelt: 

Antallet af turneringsaktive spillere har generelt været skuffende i denne sæson, vi fornemmer 

ikke at vi har mistet spillere tvært imod, men vi har haft en nedgang i år. Vi håber med få 

justeringer, at kunne genoprette de normale tal i næste sæson. 

Til gengæld har vi oplevet en fornuftig stigning i antallet af helt unge spillere, både som 

deltagende i de lavere rækker, men også i tilgang ude i klubberne. 

Der skal fra pooludvalget lyde en stor tak til alle klubber som har budt ind på turneringer, og 
bidraget på bedste vis for at få afviklet alle vores tours på et flot niveau. 

På pooludvalgets vegne 

Kasper Kristoffersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Turneringsudvalgets beretning ved Jan Mortensen – Formand for Turneringsudvalget 

 

Nu er sæsonen 2015/16 ved at få en ende, så jeg vil gerne ønske alle vindere tillykke med 

resultaterne. 

 

TU-program. 

Nu er vi ved at få bugt med alle børnesygdommene, skemaerne virker som de skal, og vi 

modtager mange positive henvendelser for systemet som Karsten Jørgensen og LF Data er 

mand for. – Det er dog med beklagelse vi ikke har kunne opdaterer billardresultater.dk med 

alle hold RF- LF finaler samt resultaterne herfra, samt resultater fra finaler i cupperne, og 

tours. 

 

Turneringer. 

Holdturneringen kører upåklageligt, og der er ikke nogle nye ændringer/tiltag for kommende 

sæson. Der har været en forøgelse af tilmeldte hold på ca. 60 hold. 

TENAX-double har der igen i år været en rimelig interesse for, vi har konstateret en lille 

fremgang på 5 hold – der er tilmeldt 140 hold mod sidste sæsons 135 hold, - og samme 

opfordring som sidste år: Størsteparten at de tilmeldte hold er fra region vest, - det kunne 

være dejligt om klubberne i øst også fik interesse for den lidt anderledes form for turnering. 

Søgaard-cup, - i sin tid startede turneringen under navnet ”Søgaard-Cup” og her er vi så igen. 

– Der var 83 tilmeldt i kegler og 46 i 3-bande, og der er plads til mange flere. – I 

turneringsudvalget har vi besluttet at næste års finale i 3-bande afvikles med 8 spillere som 

dobbelt K.O. – så kan klubber med 2 borde også få arrangementet, - som det er nu er vi 

afhængig af klubber med 4 borde. 

Da vi har rigtig mange Regions- og Landsfinaler i april/maj måned har vi besluttet at starte 

Søgaard-Cup i kegler op i september og slutter i marts inden holdfinalerne går i gang. 

 

Bonus-turneringen som er en ekstra oldboys turnering for de hold der ikke er gået videre til 

slutspil, - her er tilmeldt 48 hold, et fald på 3 hold, desværre er alle holdene tilmeldt i region 

vest. 

 

For første gang har vi kørt med en ungdomsrække med alle rækkerne slået sammen og der 

spilles til handicapdistance, - noget som spillere og klubber har taget godt imod. – TU-udvalget 

har i år givet flere dispensationer til ungdomsspillere som ønsker at prøve kræfter med de 

bedre spillere til DM juniorer. Derfor er det også besluttet at der fremover er fri tilmelding til 

DM juniorer,  

 

Cupper. 

Seniorcupper i vest, som har kørt efter det koncept der i flere sæsoner er kørt med i region 

øst, er der delte meninger om, nogle mere kritiske end andre, så vi vil forsøge at efterkomme 

spillernes ønsker, og har derfor besluttet at afvikle 4 seniorcupper efter ”koncept øst” og 4 

cupper hvor der spilles frem til en cupvinder. – Seniorcupperne i regions øst forsætter som 

hidtil. 

Ungdomscupperne kører ikke med det store deltagerantal, - vi/klubberne kunne godt bruge 

nogle flere ungdomsspillere, - men vi ved også hvor svært det er at ”indfange” dem. 

Regionsfinalen i ungdomscup er lidt at en katastrofe, der har været så mange afbud, så vi skal 

nok i tænkeboksen og finde en anden form for afslutning af ungdomscupperne. – 

Turneringsudvalget har nedsat et ungdomsudvalg, som er tilknyttet turneringsudvalget, det er 

nogle kompetente personer som nok skal komme med mange gode ideér for 

ungdomsspillerne. 

I ladiescupperne er der ikke den store tilgang, som jeg nævnte i min beretning sidste år er det 

”Tordenskjolds Soldater” – Vi ved der går rigtig mange piger rundt ude i klubberne, så kom frit 

frem og deltag i ladiescupperne. 

 

Danmarksmesterskaberne. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til Viborg BC, Ikast BK og BK Grøndal, for de virkelig flotte 

mesterskaber de har holdt i henholdsvis Keglebillard, 5-kegle og 3-bande carambole. Der var 

alle steder lagt rigtig mange arbejdstimer i arrangementerne, og heldigvis var der rigtig mange 

tilskuere alle 3 steder, så det med, at folk ikke gider se billard, passer ikke, hvis bare 

rammerne er i orden. 

   

 

 

 

 



 

 

 

Tours. 

På opfordring af nogle 3-bande spillere vil vi som et forsøg køre 8 ABC Tour 4 i øst og 4 i vest, 

- dette har været en kæmpesucces (især i region vest) – så turneringen er på datoplanen for 

næste sæson 

Vi vil i den kommende sæson prøve at lave en B-tours i 5 kegle, hvor alle kan deltage, på nær 

de 12 bedste på ranglisten, og hvor man får det halve af pointene fra A-tours til den fælles 

rangliste. 

 

Euro-kegle. 

Denne turnering er også på datoplanen for næste sæson, så jeg håber der er mange der har 

lyst til at prøve kræfter med dette nye spil. 

 

Spilleregler. 

Prøver at skrive dette igen i år: 

Vi skal i gang med redigering af vores materialereglement, og efterlyser derfor en person der 

kan yde hjælp til tegning af borde. P.t. ligger materialereglementet på nettet ”uden” tegninger. 

(en gentagelse fra sidste års beretning) 

 

Protester/klager. 

TU-udvalget har ikke modtaget nogen protester i denne sæson. 

 

Jeg vil gerne takke turneringskoordinatorerne Sv. Aage Hansen og Peter Lund, samt Hanne og 

Karsten for et godt samarbejde i turneringsudvalget.  

 

Til sidst vil jeg endnu en gang ønske alle tillykke med deres resultater. 

 

På Turneringsudvalget vegne 

Jan Mortensen 

 

 

 

 

Aktivitetsudvalgets beretning ved Dan Nielsen – Formand for Aktivitetsudvalget 

 

Der er ikke indsendt beretning fra udvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ad punkt 5 – Ordensudvalgets og Sports-Appeludvalgets beretninger til orientering. 

 

 

Den Danske Billard Union 

Ordensudvalget 

Beretning for året 2015/2016 

Udvalget har ikke behandlet sager i perioden. 

 

Risskov den 26. april 2016 

Ordensudvalget 

 

Ove H. Jensen  

 

 

Den Danske Billard Union 

Sports-Appeludvalget 

Beretning for året 2015/2016 

Udvalget har ikke behandlet sager i perioden. 

 

Odense den 10. maj 2016 

Sports-Appeludvalget 

 

Leif Rasmussen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ad punkt 6 – Regnskabsaflæggelse til godkendelse – Ved Niels Chr. Kjær Kasserer 

DDBU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













































 

 

 

 

 

 

Ad punkt 7 – Vedtagelse af politikkatalog 

Der er ingen ændringer i politikkataloget. 

 

Ad punkt 8 – Indkomne forslag 

Der er ingen forslag modtaget 

 

Ad punkt 9 – Forslag til vedtægtsændringer 

 

Nuværende: 

 

§3 stk. 8 

Klubberne er pligtige til, efter påkrav, hvert år til DIF, at indsende de relevante oplysninger om 

medlemstal m.v. 

Indsendes disse oplysninger ikke inden for den angivne tidsfrist idømmes klubben en bøde på 

kr.500.- 

Såfremt bøden ikke indbetales rettidigt, kan klubbens medlemmer spærres for deltagelse i den 

kommende sæsons turneringer. 

Undlader klubben at indsende de af DIF krævede oplysninger på 2 hinanden følgende år slettes 

klubben af DIF, og dermed også af DDBU. 

 

Forslag til ændring: 

 

§3 stk. 8 

Klubberne er pligtige til, efter påkrav, hvert år til DIF, at indsende de relevante oplysninger om 

medlemstal m.v. 

Indsendes disse oplysninger ikke inden for den angivne tidsfrist idømmes klubben en bøde på 

kr.500.- 

Såfremt bøden ikke indbetales rettidigt, kan klubbens medlemmer spærres for deltagelse i den 

nuværende sæsons turneringer. 

Undlader klubben at indsende de af DIF krævede oplysninger på 2 hinanden følgende år slettes 

klubben af DIF, og dermed også af DDBU. 

 

Nuværende: 

 

§4 stk. 15 

Forslag, herunder forslag til valg, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til DDBU’s 

sekretariat senest 1 måned forud for årsmødet. Forslag kan kun fremsættes af DDBU’s 

bestyrelse og klubber. 

 

Forslag til ændring: 

 

§4 stk. 15 

Forslag, herunder forslag til valg, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes til DDBU’s 

sekretariat senest 1 måned forud for årsmødet. Forslag kan kun fremsættes af DDBU’s og 

klubbernes bestyrelser. 

 

Nuværende: 

 

§8 B stk.13 

Formanden indkalder til FU møder mindst 1 gang pr. måned. FU fører en beslutningsprotokol 

over deres møder. 

 

Forslag til ændring: 

 

§8 B stk.13 

Formanden indkalder til FU møder efter behov. FU fører en beslutningsprotokol over deres 

møder. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nuværende: 

 

§11 stk. 2. 

Et medlem eller en suppleant i Ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af DDBU’s 

bestyrelse, udvalg eller underudvalg. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der 

foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 

 

Forslag til ændring: 

 

§11 stk. 2. 

Et medlem eller en suppleant i Ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af DDBU’s 

bestyrelse. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, 

som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 

 

Nuværende: 

 

§11 stk. 5. 

Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af 

DDBU’s vedtægter. 

Udvalget behandler således ikke sager omhandlende det gældende turneringsreglement. 

Første instans er DDBU’s forretningsudvalg. Afgørelser herfra kan appelleres til 

ordensudvalget. 

Ordensudvalget kan afvise behandling af en sag, der efter DDBU’s vedtægter forudsættes at 

være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør 

afgøres uden for Ordensudvalget. 

Første instans beslutter om den indbragte sag skal have opsættende virkning. 

 

Forslag til ændring: 

 

§11 stk. 5 

Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse og efterlevelse af DDBU’s vedtægter. 

Det er kun afgørelser truffet af forretningsudvalget der kan appelleres til Ordensudvalget. 

Forretningsudvalget beslutter om den indbragte sag skal have opsættende virkning. 

 

Nuværende: 

 

§11 stk. 6. 

Enhver person eller organisation under DDBU er berettiget til at indbringe sager, der er 

omfattet af stk. 5, for udvalget. 

 

Forslag til ændring: 

 

§11 stk. 6. 

Enhver klub eller klubmedlem under DDBU er berettiget til at appellere sager, der er omfattet 

af § 11 stk. 5 for udvalget. 

 

Nuværende: 

 

§11 stk. 7.  

Indbringelse for Ordensudvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller parten 

er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over. 

 

Forslag til ændring: 

 

§11 stk. 7.  

Afgørelser afsagt af forretningsudvalget skal appelleres til Ordensudvalget inden 2 uger efter 

at parten er blevet bekendt med den afgørelse der klages over. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nuværende: 

 

§12 stk. 2. 

Et medlem i Sports - Appeludvalget kan ikke samtidig være medlem af DDBU’s bestyrelse, 

udvalg eller underudvalg. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger 

omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 

 

Forslag til ændring: 

 

§12 stk. 2. 

Et medlem af Sports-Appeludvalget kan ikke samtidig være medlem af DDBU’s bestyrelse. 

Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er 

egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 

 

Nuværende: 

 

§12 stk. 5.  

Sports - Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller 

administration af DDBU’s turneringsreglement. 

Første instans er DDBU’s turneringsudvalg. Afgørelser herfra kan appelleres til Sports - 

Appeludvalget. 

Første instans beslutter om den indbragte sag skal have opsættende virkning. Sports - 

Appeludvalget afgørelser er endelige. 

 

Forslag til ændring: 

 

§12 stk. 5.  

Sports - Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse og efterlevelse af DDBU’s 

turneringsreglement. 

Første instans er DDBU’s turneringsudvalg. Afgørelser herfra kan appelleres til Sports - 

Appeludvalget. 

DDBU’s turneringsudvalg beslutter om den indbragte sag skal have opsættende virkning. 

Sports - Appeludvalget afgørelser er endelige. 

 

Nuværende: 

 

§14 stk. 3. 

DDBU besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement, som DDBU 

udskriver, overdrages eller giver tilladelse til i henhold til sine vedtægter, love og 

turneringsreglementer. Rettighederne omfatter enhver formidling af lyd og billeder fra 

arrangementerne til offentligheden i et hvilket som helst nuværende eller i fremtiden udviklet 

medie eller format, hvad enten formidlingen af lyd og billeder sker igennem analog eller digital 

teknik, via direkte eller tidsforskudt transmission på licensfinansieret eller 

abonnementsbaserede betalingsvilkår. Udnyttelsesrettighederne omfatter således – men er 

ikke begrænset til – radio- og TV transmission (licensfinansieret tv, pay per view tv eller 

interaktivt tv) videooptagelse og distribution (salg og leje eller ”video on demand”), 

transmission via Internet eller Intranet, mobiltelefoni eller ethvert andet elektronisk medie, 

som måtte kunne formidle lyd og billeder fra DDBU’s sportsarrangementer til offentligheden. 

Desuden tilhører reklamerettighederne DDBU. 

 

Forslag til ændring: 

 

§14 stk. 3. 

Team Danmark står for salg og markedsføring af rettighederne til at vise nyhedsindslag (op til 

10 minutter) fra begivenheder der er ejet af DDBU. DDBU ejer samtlige lyd og billedrettigheder 

til alle arrangementer der er udskrevet af DDBU. Rettighederne til nyhedsindslag kan ikke 

overdrages uden tilladelse fra DDBU. Overdragelse af rettigheder vedr. transmissioner og 

streaming aftales med DDBU. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ad punkt 10 – Rapportering fra aktivitetsmøder. 

 

Der har ikke været afholdt aktivitetsmøder 

 

Ad punkt 11 – Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af gebyrer og 

kontingenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDTÆGTER UDGIFTER

DIF - kvartalstilskud 1.502.220 Turneringsudvalget

Løntilskud NN 170.000 Udvalgsomkostninger 8.000

§ 44 tilskud 8.000 Regionsfinaler 44.425

Andre tilskud DIF 15.000 Præmier cupper 54.000

Øvrige tilskud Ølandshus 65.000 Medaljer 36.000

Klubkontingenter 302.600 Nye turneringsformer 8.000

Licens 900.000 JBM-Cup 21.500

Turneringsindskud 754.500 Banket tilskud cupper 5.000

Tilmelding Søren Søgaard Cup 20.000 Tenax 45.500

Klubafgift cupper 58.200 Landsfinaler 25.225

Turn.indskud TENAX 50.000 DM og slutspil 70.900

Sponsorer indland 75.000

Sponsorer udland 25.000 I alt Turneringsudvalget 318.550,00

Indtægter Tours 22.400

Renteindtægter 4.400 Eliteudvalget

Bøder 2.000 Udvalgsomkostninger 9.000

Ø-puljen 27.300 Tours 132.500

Diverse indtægter DVD-Bog m.v. 20.025 3-Bande 54.500

5- Kegle 20.000

Indtægter i alt 4.021.645,00 Pool 125.000

Snooker 141.500

UDGIFTER Klassisk 40.000

Coaching 25.000

DDBU fællesudgifter Talentiudvikling 55.000

Bestyrelse og Foretningsudvalg 83.000 VM 2019 28.850

Årsmøde 25.000 I alt Eliteudvalget 631.350,00

Møder med klubber 20.000

Int. Møder 36.000 Udviklingskonsulenten

DIF møder 5.000 Klubbesøg 12.000

Kontingent CEB m.fl 44.110 Kurser 14.000

Sekretariatets drift 262.754 Udviklingskonsulent drift, ej løn 110.000

Jubilæumsbog 0 Klubudvikling 15.000

Lønninger 1.911.510 Projekter 7.000

Ø-pulje 26.850 Pool Cup 25.000

IT omkostninger 146.696 Kraftcentre 10.000

Forsendelse og grafiks arbejde 24.000

Årets spiller og leder 5.000 I alt Udviklingskonsulenten 193.000,00

Forsikringer 39.120

Konsulentbistand DIF - Revision 114.425 Sponsor & PR

Administrationsomkostninger 22.200 Sponsor & PR 15.000

Diverse 15.000 I alt Sponsor & PR 15.000,00

I alt DDBU fællesudgifter 2.780.665,01 Udgifter i alt 4.013.565

Indtægter i alt 4.021.645

Aktivitetsudvalget

Udvalgsomkostninger 5.000 RESULTAT for 2016 8.079,99

Uddannelse begynder instruktører 25.000

Uddannelsesweekend 0

Regionsinstruktion 25.000

Dommer og stævnlederkurser 20.000

I alt Aktivitetsudvalget 75.000,00

DDBU BUDGET 2016



 

 

TURNERINGSINDSKUD OG YDELSER 
 

 

TURNERINGSINDSKUD: 

 

Hold: 

Pr. spiller  135,00 kr.  

Ungdomshold pr. spiller   60,00 kr.  

 

Individuel: 

Seniorer  135,00 kr.  

Ungdom og juniorer   60,00 kr.  

 

Lokale turneringer  135,00 kr.  

 

Cupper: 

Indskud til senior- oldboys- og ladiescupper 125 kr. pr. spiller som betales til arrangør, heraf 75 kr. 

til arrangørklubben som tilskud til morgenbord og frokost, - de resterende 50 kr. opkræves af 

DDBU til dækning af præmier. 

 

TILSKUD TIL FINALER. 

 

Individuelle finaler: 

DM finale  200,00 kr. pr. spiller - (max 5.000 kr. pr. stævne) 

DM finale juniorer 200,00 kr. pr. spiller – eller efter aftale med DDBU 

LM-finale  150,00 kr. pr. spiller 

RF-finale  150,00 kr. pr. spiller 

 

Hold finaler: 

RF-finale hold   75,00 kr. pr. spiller 

LM-finale hold   75,00 kr. pr. spiller 

 

Cupper: 

RF-finale  100,00 kr. pr. spiller 

LM-finale  100,00 kr. pr. spiller 

 

Lokale turneringer   75,00 kr. pr. spiller 

 

Kontingent til DDBU 

Klubkontingent   1.600,00 kr. pr. klub  

Ø-pulje       150,00 kr. pr. klub 

Licenskort       225,00 kr. pr. stk.  

Adm gebyr ved klubskifte        50,00 kr. pr. stk. 

Licens til anden klub      225,00 kr. pr. stk.  

 

Vedtaget på DDBU´s årsmøde den 06. juni 2015  



 

 

 

 

 

 

Ad punkt 12 – Valg 

 

Bestyrelsen har ingen kandidat til posten som formand for Aktivitetsudvalget hvorfor denne 

post kan besættes på selve årsmødet. Formanden for Snookerudvalget Peter Graversen har 

trukket sig fra bestyrelsen hvorfor også denne post kan besættes på selve årsmødet. 

Ifølge vedtægterne § 4 stk. 16 kan der opstilles modkandidater til Peter Larsen som suppleant 

til bestyrelsen. Endvidere kan der opstilles modkandidater til Erik Søndergaard som intern 

revisor og Henning Nielsen som suppleant til Ordensudvalget. 

 

Formand for bestyrelsen Flemming Busk Knudsen for 2 år  

Villig til genvalg 

 

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. 

Snooker koordinator Peter Graversen har trukket sig fra bestyrelsen. 

Ny koordinator skal vælges for 1 år. 

Bestyrelsessuppleant 1- Tonny Carlsen –Villig til genvalg for 1 år. 

Bestyrelsessuppleant 2 – Vakant – Skal vælges for 1 år.  

Bestyrelsen opstiller Peter Larsen. 

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 – villig til genvalg. 

Ny suppleant skal vælges for 1 år. Bestyrelsen opstiller Henning Nielsen 

Interne revisorer Steen G. Hansen og Morten Themstrup 

Morten Themstrup genopstiller ikke. Ny intern revisor skal vælges for 1 år. 

Bestyrelsen opstiller Erik Søndergaard. 

Intern revisorsuppleant Harry Dahl for 1 år. 

Villig til genvalg. 

 

Ad punkt 13 - Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




