
Årsmøde 2017
International medaljeregn over DDBU i sæsonen 2016-2017
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Vi er kun et klik herfra!

Jylland & Fyn
Ladegårdsvej 10-14
7100 Vejle

Sjælland & Øer
Agenavej 39F
2670  Greve

Tlf.: 70 13 13 33

Spørg eksperten 
og få bedre råd!

Alt i køer - Longoni, Buffalo, 
Adam, Schuler, Maxton, 
Cuetec, Molinari m.fl.

HUSK - at få din klubrabat, når
du som spiller handler hos os.

U d s t y r  s o m  e l i t e n . . .
Vil du spille med samme udstyr som verdenseliten ?
Så se vores store udvalg af Molinari kegle- og carambole- 
køer. Banebrydende teknologi og design i verdensklasse.  
Flere modeller på lager og det vi ikke har skaffer vi.  
Priser fra kr. 4.899,-. 

Læs mere om de  enkelte køer på www.billard.dk 
eller besøg én af vores butikker.

S u p e r  S ø g a a r d
Sidste nye skud på stammen af turneringsborde - Super Søgaard er et rigtig flot bord i en frisk 
farve. Godkendt til turnering under DDBU, UMB og CEB.  Yderst solid konstruktion.  

Spar penge på varme - 
bestil m/ fjernvarme.



 

 

 
Til samtlige klubber,  

DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og     

Æresmedlemmer 

 

Brøndby den 10. april 2017 

 

I forbindelse med DDBU’s årsmøde indbydes til Temamøde: 

 

 

”De strategiske spor 2018 - 2021” 

 

             Lørdag den 17. juni kl. 11.00: 

 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605  Brøndby 

 

 

Kl. 11.00 – 12.25    DDBU’s formand Flemming B. Knudsen orienterer om den indgåede 

strategiaftale med DIF. 

Kl. 12.15 – 13.30 Frokost 

 

Kl. 13.30  DDBU`s ordinære årsmøde starter 

 

 

 

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 Busk Knudsen 

 
Medlemsregistrering i DDBU 

Ved dette års medlemsregistrering, kalenderåret 2016, blev tallet opgjort til 7871 

2015 havde vi 8046 registrerede medlemmer. 

Der er blevet udstedt licenser for kr.878.850 i sæsonen 2016 - 2017. 

I forrige sæson hed det tal kr. 903.450. 

Antallet af klubber i DDBU er ca. 180. 

 

Medlemstallet skulle gerne stige i de kommende år, da vi har et større medlemspotentiale. 

Ligeledes er rekruttering og fastholdelse et af vores strategiske indsatsområder. 

 

DIF: 

 

Jeg orienterede på Årsmødet 2016 i Vissenbjerg omkring den idrætspolitiske vision i DIF – 

Vision 25-50-75. 

Samt orienterede i min beretning omkring mål, visioner og strategier, som DIF har med i sit 

politiske program for årene 2015-2020.  

 

Vision 25-50-75: 

 

- 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  

 

DIF kalder selv Vision 25-50-75 – for den største idrætsvision, der er blevet skabt på dansk 

jord nogensinde. DIF har et visionssamarbejde med DGI, som går fint, og som løbende 

udvikles. 

 

Visionen er også døbt navnet – ”Bevæg dig for livet”.  

 

DIF har i dag et formelt samarbejde etableret med 10 idrætsgrene i ”Bevæg dig for livet”: 

Fodbold, badminton, håndbold, tennis, atletik og løb, fitness og gymnastik, cykling, floorball, 

volley og kano og kajak. 

 

DDBU er åben overfor at indgå i et samarbejde med DIF omkring ”Bevæg dig for livet”, da 

der her er nogle muligheder for at rekruttere nye medlemmer, og muligheder for at videns 

dele og blive inspireret fra andre specialforbund.  

 

Atletik og løb har lavet et koncept kaldet GoRun, hvor der hver uge i over 40 byer landet 

over, kan løbes enten 2,5 km eller 5 km. 

Det har skabt omtale og udnyttet danskernes begejstring for løb. 

 

Hvorfor skulle vi ikke i DDBU kunne lave et koncept, der hed: ”GoPlayBillard” ? 

Hvor vi i klubber og byer landet over, både arbejder lokalt og regionalt med at lave aktiviteter 

og aktivitetstilbud, som er med til at øge kendskabet til klubber og billardsporten. 

 

Knap 28.000 flere medlemmer er kommet til i en Bevæg dig for livet idræt. 

 

Jeg vil som billardformand gerne indgå i et samarbejde med DIF omkring ”Bevæg dig for 

livet”. Særligt nu, hvor DIF efter 2 år har bygget huset op om ”Bevæg dig for livet”, og vil 

bygge videre med nye partnerskaber. 

 



Men DDBU skal også have en opbakning fra klubber og fra medlemsskaren til dette, da det 

meste af det praktiske arbejde skal udføres i klubberne og af klubberne. 

 

Fokusområder i DIF: 

 

DDBU har i sin egen Strategiplan, og i sit organisatoriske virke, en naturlig fokus på det 

politiske program for DIF. 

Vi er forpligtet til som specialforbund i DIF, at DDBU i sit virke også er opmærksomme på de 

overordnede fokusområderne i DIF´s politiske program, samt på strategiske indsatsområder 

som DIF vægter højt i sit virke. 

 

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 

 

Ny økonomisk støttestruktur: 

 

Man har besluttet at ændre den økonomiske støttestruktur til specialforbundene. 

Jeg redegjorde uddybende for dette på sidste Årsmøde. 

 

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

støtte 55 % og initiativ støtte 5 %. 

Den nye støttestruktur er bygget op omkring fremadrettede 4-årige strategiaftaler med DIF, 

begyndende med en 2018-2021 aftale. 

 

Vi har i DDBU bestyrelsen arbejdet med, at få nogle strategiske spor godkendt hos DIF 

bestyrelsen. 

Herefter er processen, at vi skal have sendt 3 konkrete forslag til Strategiaftale med DIF inden 

1. juni 2017, som efterfølgende gerne skulle godkendes hos DIF bestyrelsen. 

 

Vores Strategiaftale er bygget op omkring følgende 3 strategiske spor: 

 

1. Talent og elitearbejde 

2. Kvalitet og rekruttering 

3. Organisationsudvikling 

 

Jeg vil i forbindelse med temamødet til Årsmødet nærmere redegøre for valget og for arbejdet 

med de 3 strategiske spor i vores Strategiaftale. 

 

DDBU Strategiplan: 

 

DDBU arbejder løbende med planer, med udvikling, med statusforhold og med evaluering, når 

vi taler om opfølgning på strategiske målsætninger i DDBU strategiplan. 

Vi gennemgår planen på bestyrelsesmøder m.m. 

Ved Årsmødet 2016 i Vissenbjerg havde jeg mulighed for, at informere bredt og åbent omkring 

tingenes tilstand med arbejdet omkring DDBU Strategiplan, da jeg kom med en status på 

temamødet. 

 

DDBU har følgende strategiske indsatsområder i sin strategiplan: 

 

- Organisation 

- Klubudvikling 

- International repræsentation 

- Turneringer 

- Medlemsformer 

- Elite 

- Synlighed 

- Økonomi 

 



Jeg vil tillade mig her i den skriftlige beretning, at kort omtale nogle statusforhold på arbejdet 

med DDBU Strategiplan: 

 

Organisation: 

 

- Vi har foretaget en økonomisk satsning på live streaming udstyr, som skal medvirke til 

at synliggøre turneringer og DDBU organisationen 

- Vi har lavet dialogmøder med klubber og har været på flere klubbesøg 

- Der er planlagt klubinstruktøruddannelse i Odense i august 2017 

 

Klubudvikling: 

 

- Der er projekter i gang omkring klubudvikling med udviklingskonsulenten 

- Vi har lavet flere artikler i DDBU Nyhedsbrev omkring klubudvikling, klubarbejde, 

rekrutterings- og fastholdelsestiltag, og vi planlægger flere de kommende måneder og 

år 

- Udviklingskonsulenten arbejder med udvælgelse af klubber til klubprojekter – i 

samarbejde med DDBU bestyrelsen 

 

International repræsentation: 

 

- Vi har deltaget i flere internationale billardmøder verden over de sidste par år, og vi har 

også lavet internationale billardmøder i Danmark 

- DDBU er tovholder på møderne i Nordic Billard Council 

- DDBU har i de kommende år fokus på relationsarbejde, mødevirksomhed, Code of 

Conduct, Good Govenance og lobbyarbejde – henset til internationale billard forhold og 

international profilering 

- DDBU arbejder ikke på kort sigt med poster i internationale billard organisationer og 

udvalg, men vil have en dansker placeret på betydningsfuld international post inden 2-3 

år. (Det er dog lykkedes for DDBU, at få en dansker placeret i UMB´s udvalg for 5-

kegler) 

 

Turneringer: 

 

- Der er lavet en ny A-B-C Tour i 3-bande carambole med stor succés 

- Der er afviklet en pengeturnering i Keglebillard i Kolding i 2016 

- Der arbejdes på et DM i Skomager på stort bord i 2018 

- Der laves en international turnering i 5-kegler i Ikast i 2018 

- Der er lavet en prøveturnering i Euro Kegel i Greve i 2016 

 

Medlemsformer: 

 

- Vi har fokus på at etablere differentierede medlemsformer, som giver fleksibilitet og 

nye rekrutteringsmuligheder. 

- Vi har fokus på rekruttering af flere ungdomsmedlemmer til vores klubber. 

- Vi har fokus på at bruge fritidsklubber i kommuner, som en mulighed for at starte en 

klub op og hverve nye medlemmer. 

- Vi har fokus på at etablere nogle nye klubber i store byer, hvor vi ikke har 

billardklubber. 

 

          Elite: 

 

- Der er fokus på at udvalgsformændene i Eliteudvalget, Pooludvalget, og i 

Snookerudvalget har overblikket over elitespillere og talenter 

- Vi har lavet 4 store internationale arrangementer i Danmark i 2016. (EM i Fri Carambole 

U21, NM i Snooker, NM i 3-bande carambole og international turnering i 5-kegler) 

- Vi har etableret Projekt 2019 i 3-bande carambole 

- Vi laver en satsning på idrætspsykologi de kommende år 



- Der er fokus på at lave konkrete elite- og talentcentre landet over til de internationale 

billard discipliner 

- Ved EM i Brandenburg fik vi 3 medaljer  

- Ved EM i Pool i Portugal fik vi en 5. plads i holdkonkurrencen 

- Der er fokus på at blive optaget som eliteforbund i Team Danmark. 

 

Synlighed: 

 

- Vi har lavet en økonomisk og profileringsmæssig satsning på digitalt udstyr og på 

streamings forhold. 

- Vi prøver på at etablere en kommentator gruppe til streaming. 

- DDBU har deltaget i radio- og TV udsendelser. 

- Der er stor fokus på god live streaming af DM finaler 

- Vi laver en promotion film af DDBU i efteråret 2017 

- Vi er synlige på sociale medier 

 

Økonomi: 

 

- DDBU har øget sine sponsorindtægter og vil gerne fortsætte denne udvikling 

- DDBU har arbejdet med ny økonomisk støttestruktur og skal omstille sig 

- DDBU kommer ud med et godt regnskabsresultat for 2016 

- DDBU får med regnskabsresultatet opbygget en større egenkapital, hvoraf nogle af 

pengene skal bruges til strategiske indsatsområder og til VM arrangementet i 2019 

- DDBU arbejder med flere forskellige muligheder for sponsorsamarbejde 

- DDBU skal arbejde med en ny økonomisk støttestruktur og med en ny kasserer i 

organisationen. 

 

NEC (Nationalt Elite Center) 

 

DIF og Team Danmark er gået sammen om at lave et NEC (National Elite Center). 

DDBU meldte sig på banen som interesseret specialforbund i at deltage, og vi har fremsendt 

forslag og beskrivelse på vores deltagelse i NEC. 

Desværre ser det ud til, at vi i første omgang ikke kommer med som specialforbund i NEC. 

Man har besluttet at arbejde videre med, at der skal laves ét centralt nationalt 

elitesportscenter i København med mulige koblinger til et eller flere regionale NEC´er. 

DDBU vil arbejde på, at vi også vil få en platform i det kommende NEC. 

 

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, Royal Pro Ltd., Malerfirmaet Sehard og Dan Johansen 

– for et godt sponsorsamarbejde. 

 

De internationale billardforbund: 

 

Per Micki Christensen deltog ved ISBF GA mødet i Doha, hvor han for første gang var ude som 

DDBU repræsentant ved et stort internationalt møde. 

Per Micki Christensen havde uformelle møder på stedet med nordiske samarbejdspartnere og 

med andre internationale samarbejdspartnere. 

 

DDBU Pool var repræsenteret ved EPBF GA i Albufeira, Portugal – april 2017. 

 

DDBU deltager på den ordinære CEB kongres i Rom d. 20. maj 2017. 

Her er der bl.a. valg af CEB Præsident på agendaen. 

Bennie Deekens og Diane Wild er opstillet som kandidater. 

 

 



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

CEB bestyrelse. 

 

DDBU har i 2016 og i 2017 været vært for nogle møder i det nordiske samarbejde - Nordic 

Billard Council (NBC). 

Her planlægger vi bl.a. turneringsforhold og diskuterer internationale billard forhold, samt 

diskuterer samarbejde, struktur i NBC, visioner, planer 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 har ca. 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 har afviklet bestyrelsesmøder på Sjælland og på Fyn. 

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

Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses på DDBU hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen fik ved det seneste Årsmøde i 2016 i Vissenbjerg, nye repræsentanter fra Pool og 

Snooker, da Per Micki Christensen og Jacob Lyng blev valgt ind. 

Paul Alring blev ligeledes valgt ind som formand for Aktivitetsudvalget, og Kent Erichsen blev 

valgt ind som Eliteudvalgsformand. 

Alle har bidraget aktivt med inputs, initiativer og viden i bestyrelsesarbejdet. 

 

Paul Alring har desværre set sig nødsaget til at trække sig som udvalgsformand. 

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

Aktivitetsudvalget, men det er ikke p.t. lykkedes for DDBU bestyrelsen at opstille en kandidat 

til posten. Jeg vil gerne have lov til at sige tak til Paul Alring, for det arbejde han har udført i 

DDBU. God vind fremover, Paul! 

 

Niels Christian Kjær har valgt at stoppe som DDBU kasserer, og genopstiller ikke til posten. 

Niels Christian Kjær har været med i organisationsarbejde i dansk billard igennem rigtig mange 

år. 

Først i sin lokale klub, derefter en årrække i SJBU og afsluttende i DDBU. 

Han har været dansk billard og DDBU, en god mand såvel organisatorisk som ledelsesmæssigt. 

Jeg vil benytte lejligheden her, til at anerkende og til at takke Niels Christian Kjær for hans 

mangeårige og store arbejde for DDBU organisationen. 

Niels Christian, mange tak for din flotte indsats, og god vind fremover! 

 

DDBU bestyrelsen opstiller Erik Søndergaard, som ny DDBU kasserer. 

 

Bestyrelsesmedlem Tina Hjort Hansen har også valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen. 

Hun har siddet nogle perioder i bestyrelsen og har haft særligt fokus på arbejdet med DDBU 

Strategiplan. 

Jeg vil gerne takke Tina Hjort Hansen, for det arbejde hun har udført i DDBU. 

Kære Tina, også god vind fremover til dig! 

 

Jeg vil gerne takke den samlede bestyrelse for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år. 

 

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, herunder på 

de sociale medier, hvor vi i det forgangne år har været meget synlige. 

Bestyrelsen agter også fremadrettet at være synlige og nærværende. 

 

 

 



Jeg selv har deltaget i flere DM stævner landet over, og jeg prøver på at være synlig og 

tilstede ved vores store DM Finalestævner i de fem billarddiscipliner. 

 

Bestyrelsen vil fremover planlægge en række Skype møder. 

 

Økonomi: 

 

Vi kommer ud af regnskabsåret 2016 med et pænt overskud på driftsregnskabet. 

Driftsresultatet for 2016 er 252 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 strategiske 

indsatsområder. 

 

Sekretariatet: 

 

Med Karsten Jørgensens bortgang mistede vi en god og kompetent medarbejder. 

Efter en konkret vurdering af sekretariatsforholdet, og forhold omkring service, turneringsspil, 

perspektivering, økonomi m.m., der besluttede vi i DDBU bestyrelsen ikke at ansætte en ny 

medarbejder til kontoret i Brøndby.  

Vi har besluttet at se tiden lidt an, og ved brug for det til sekretariatsfunktionen, der køber vi 

ved muligt behov, supportbistand udefra.  

 

Der er lavet aftale med administrationens medarbejdere omkring funktioner og 

arbejdsopgaver, og der er fokus på den ændrede bemanding og ændrede arbejdsgange. 

 

Arbejdet med turneringsprogrammet er stort set færdigt nu og det kører i det store hele fint. 

 

Bestyrelsen har en god samarbejdsplatform til medarbejderne og der er jævnlig kontakt. 

 

Udvikling: 

 

Bestyrelsen har som tidligere omtalt jævnligt gennemgået DDBU Strategiplanen, og har en 

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

Formanden og bestyrelsesmedlem Tina Hjort Hansen har været tovholdere på dette. 

Udviklingskonsulenten og FU/bestyrelsen har gennemgået og haft dialog omkring 

udviklingstiltag og klubudviklingsarbejde. 

Der er lavet en ny 2 årig aftale med DIF omkring udviklingskonsulentens arbejde og virke i 

DDBU. 

 

Der er kommet flere klubber til siden sidste år, som har foretaget en investering i live 

streaming udstyr. 

Flere landsdele er nu godt repræsenteret med det digitale udstyr og det medvirker til at 

synliggøre sporten. 

Jeg håber på, at vi vil se flere klubber få sat live streaming anlæg op i 2017. 

Tak, til klubberne for det. 

En rigtig stor tak til Kent Erichsen, for det store arbejde han har udført for at udvikle og hjælpe 

klubberne med live streaming. 

Kent skal anerkendes for sit pionerarbejde og anerkendes for sin ildhu med at udvikle live 

streaming. 

Lad mig i samme moment sige tak til Henrik Munk, som også gør en stor indsats for at 

synliggøre billard på live streaming og på TV kanal. 

 

Mike Christensen fra Viborg har udviklet en flot skabelon til DM hjemmeside, som flere DM 

arrangører har benyttet sig af det forgangne år. 

Tak til Mike for det, og tak ligeledes for dit arbejde 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 

kommunikationsforhold på sociale medier, med sponsorhenvendelser m.m. 

 

 

 

 



DDBU er både en 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. 

Tak også til de klubber i landet, som har gjort meget ud af det organisatorisk og som arrangør, 

når de har været vært for et DM Finalestævne. 

Det være sig Varde BK, Vejle BK, Asaa BK, Sakskøbing BK eller CPSH. 

Det er flot, det I laver! 

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 samarbejdet gennem året. 

 

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

stor arbejdsindsats, med stor nærvær 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. 

 

Må dansk billard gå et godt år i møde! 

 

Med venlig hilsen 

 

Flemming Busk Knudsen 

Formand for Den Danske Billard Union 

  

 

 

Turneringsudvalgets beretning ved formand for udvalget Jan Mortensen 
 

 

Nu er sæsonen 2016-2017 ved at få en ende, så jeg vil gerne ønske alle vindere tillykke med 

resultaterne. 

 

I oktober 2016 mistede DDBU Karsten Jørgensen, der desværre tabte kampen mod kræften, - 

Karsten var en fantastisk kapacitet, havde en stor viden omkring programmering, og han har 

også været primus motor sammen med Lars Lie (LF Data) for vores turneringsprogram. 

Hermed er arbejdsfunktionen i turneringssekretariatet ændret, så Hanne kører alle 

turneringsfunktioner undtagen vores DM som køres af Svend Aage Hansen. 

 

TU-program. 

 

Der er stadig mange ting der kan gøres bedre, bl.a. skal alle cupperne indføres i 

turneringsprogrammet, så på sigt skal også tours køres via turneringsprogrammet, - så vi stille 

og rolig vil få alle vores turneringer indlemmet i turneringsprogrammet 

 

Turneringer. 

Holdturneringen kører upåklageligt, og der er ikke de store ændringer for den kommende 

sæson, undtaget stafetturneringen i kegler og 3-bande i region øst, - disse 2 turneringer kan 

ikke køres via turneringsprogrammet, og spillere kan uden problemer deltage uden indløst 

spillerlicens, så disse 2 turneringer sløjfes. 

Der har været en tilbagegang af tilmeldte hold på ca. 55 hold mod sidste sæson´s fremgang 

på 60 hold. 

 

Individuel turnering kører også upåklageligt. 

 

 

 

 

 



Den 18. marts 2017 blev der afholdt et turneringsledermøde med elite og 1. div. klubberne i 

keglebillard, mødet kom i stand på baggrund af manglede hold i elitedivisionen. Deltagerne var 

meget enige om at bibeholde 12 hold og slutte sæsonen af med et nedrykningsspil hvor nr. 9, 

10, 11 og 12 spiller om 2 pladser i elitedivisionen i efterfølgende sæson, derudover er det 

besluttet at der må være 2 hold fra samme klub i Elitedivisionen, og det blev yderligere 

besluttet at man i DM individuel går tilbage til, at top 16 seedes direkte til semifinalen 

 

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

tilbagegang på 3 hold – der er tilmeldt 137 hold mod sidste sæsons 140 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, - der var 86 tilmeldt i kegler og 40 i 3-bande, og igen opfordres klubberne til at 

tilmelde sig, der er plads til mange flere.  

 

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

slutspil, - her er tilmeldt 40 hold, en lille tilgang, desværre er alle holdene tilmeldt i region 

vest, der var 4 hold tilmeldt i region øst, så her måtte vi aflyse turneringen. 

 

Afvikling af regionsfinaler i eliterækkerne i region øst vil fremover bliver afviklet som 12-mands 

finaler, ligesom i region vest, det vil spare spillerne for nogle weekender. 

 

Cupper. 

Seniorcupper i vest, - her har vi i denne sæson kørt med to forskellige afviklinger, - én hvor 

der spilles i puljer og én hvor der spilles færdig, - og på turneringsudvalgsmøde er det blevet 

besluttet at der fremover KUN køres én afviklingsform og det bliver i puljer, hvilket der var 

mest stemning for på vores møde med klubberne i februar måned. 

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 Vejle BK, Ikast BK og Asaa BK, for de virkelig flotte 

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

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

tilskuere alle 3 steder, som fik en dejlig billardoplevelse. 

Også Varde og Bristol Odense skal have tak for nogle flotte slutspils arrangementer. 

Det er besluttet at fremtidig DMer i 5-kegle kan afvikles på 2 borde, hvor starttidspunktet så 

vil være fredag kl. 11.00 

Som et forsøg har vi (på opfordring) udskrevet et DM i 3-kamp som består af fri carambole, 

Cadre 47/2 og Cadre 71/2, der var tilmeldt 6 spillere, vi giver det en chance mere til 

kommende sæson og håber på flere interesserede. 

Der har i denne sæson været rigtig mange afbud til de klassiske discipliner, det er beklageligt 

at et DM ikke tages mere seriøst, og mange er ikke bevidst om at der uddeles bøder for afbud 

til DM. 

   

Tour. 

Samtlige tours har kørt uden problemer. 3-bande touren afvikles efter kalenderåret og slutter 

af med et DM i januar måned. 

 

Protester/klager. 

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

 

Jeg vil gerne takke turneringskoordinatorerne Sv. Aage Hansen og Peter Lund for et godt 

samarbejde i turneringsudvalget, og en særlig stor tak til Hanne Rasmussen for det kæmpe 

arbejde hun har lavet, efter at Karsten Jørgensen ikke er her mere. 

 

 

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

 

På Turneringsudvalgets vegne 

Jan Mortensen 

 

 

 



Snookerudvalgets beretning ved formand for udvalget Per Micki Christensen 
 

 

Årsberetning for snooker 2016/2017 
 

Nationalt 

Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsesmedlemmet for snooker - formanden for 

Snookerudvalget - skiftet ud. Den gamle formand, Peter Graversen, overlod efter et år pladsen 

til undertegnede, Per Micki Christensen. Formandsskiftet skete i en tid, hvor der i nogle år har 

været vækst i dansk snooker, og det betød, at der var en masse udfordringer fra starten. 

Der blev nedsat et helt nyt udvalg, og den første tid gik med at afvikle idé- og 

udviklingsmøder, hvor alle spillere og klubber var inviteret til at komme med idéer og input til 

udvalget. Der blev afviklet ét møde i Bristol, Odense, og ét møde i Copenhagen Pool & Snooker 

House på Frederiksberg. Under møderne kom der en masse gode idéer, og det var en stor 

fordel for udvalget at starte ud med en masse målsætninger, som var på linje med det, 

spillerne og klubberne ønskede. 

Reglement og spilleregler var det første, der blev revideret, hvor det gamle reglement blev 

skrottet til fordel for et nyt, og spillereglerne blev ajourført med de gældende internationale 

regler. 

Der blev foretaget en gennemgående ændring af turneringsstrukturen gennem hele sæsonen, 

så der nu var faste formater og en varierende række af turneringer. Grand Prix blev beholdt, 

men nu med fast format, DTC-turneringer blev indført sammen med Grand Final. Derudover 

blev der indført tre ungdomscupper og et U14 DM. En Masters-turnering for de øverste otte på 

ranglisten blev det også til. 

Alle turneringer er gennem sæsonen forløbet fint, og der synes stor tilfredshed med 

udviklingen inden for dansk snooker på turneringsområdet. Samlet set er antallet af 

turneringsweekender blevet fordoblet, og der er kommet mere til bredden, eliten samt 

ungdoms- og talentgruppen. I årets løb er der også blevet afholdt elitetræningsseminar, hvor 

otte af elitespillerne mødtes for at lave træningsøvelser over nogle timer, anført af Rune 

Kampe. 

 

Internationalt 

Internationalt set startede det ud med VM i Doha, hvor vi desværre ikke havde nogen 

danskere med. Ved nordisk mesterskab i januar i Reykjavik på Island sendte vi dog hele ni 

danskere afsted. Spillemæssigt fik vi en masse erfaring med derfra, men det blev desværre 

ikke til medaljer. Flere gik videre fra gruppespillet, og Rune Kampe var tæt på at få en 

medalje, da han i kvartfinalen i en tæt kamp tabte til en islandsk spiller. Men en flot 5. plads 

blev det dog til i en turnering, hvor niveauet var utroligt højt. 

Næste turnering var EM på Cypern, hvor tre spillere blev sendt afsted. Spillemæssigt fik vi igen 

en masse erfaring med hjem, især til de to spillere som var afsted for første gang, men 

desværre gik ingen videre fra gruppespillet, selvom det var meget tæt på for Danny Eriksen. Vi 

skulle have haft to U21 spillere med, men desværre meldte de afbud i sidste øjeblik. 

I juni spilles der EM 6-reds, teams, masters og women i Albanien. Her har vi hele to kvinder 

med samt fire mænd. 

Internationalt har vi også fået uddannet to trænere, Rune Kampe og Hussam Al-Saffar, som 

var i Sheffield i England, hvor de blev uddannet World Snooker Coaches. Helt sikker noget, vi 

kan få brug for i fremtiden. 

 

Ved nordisk mesterskab på Island blev der afviklet dommerkursus af EBSA, hvor vi havde to 

danskere med, Hans Peter Roth og Casper Petersen, som begge bestod eksamen og derved 

kan kalde sig Class 3 internationale snookerdommere. 

Undertegnede har igennem sæsonen været repræsenteret ved samtlige nationale og 

internationale møder og forsamlinger og har herigennem udviklet et bredt netværk og skabt en 

platform, som gør, at dansk snooker i fremtiden får en større stemme i international 

sammenhæng. Det betyder, at vi samlet set står stærkere og øger vores mulighed for at få 

indflydelse i de internationale organisationer og får mulighed for at påvirke dem i en bestemt 

retning. 

Samlet set har Danmark været bredt og flot repræsenteret internationalt, og selvom der har 

manglet noget på resultatfronten, har vi fået en masse erfaring med hjem, som kan skabe et 

fundament for fremtiden. Helt sikkert en værdifuld investering at vise det danske flag ude i 

den store verden. 

 

 



Fremtiden 

Til sommer vil der igen blive afviklet idé- og udviklingsmøder for at afstemme med spillere og 

klubber, om alt, i deres øjne, er forløbet, som det skal. Her vil der være mulighed for at 

komme med kritik, ros og input, som vil blive taget i betragtning op til snookerudvalgsmødet, 

hvor den nye sæson vil blive planlagt. 

Der vil i den kommende sæson stadig blive lagt vægt på at profilere snooker gennem de 

sociale medier, hvor vi har været meget aktive i årets løb, særligt på Facebook. En ny og mere 

moderne hjemmeside med nyhedsportal vil også blive diskuteret. Der vil blive lagt vægt på at 

komme ud til pressen, hvor vi også i årets løb ved alle turneringer har sendt 

pressemeddelelser ud til alle lokale medier. Det har dog ikke båret meget frugt, men vi vil 

fortsætte arbejdet. Vi har også været aktive gennem Eurosport, hvor den danske 

kommentator, Henrik Kaj Hansen, har været venlig at annoncere for turneringer og resultater 

under Tv-transmitterede turneringer. 

Der vil blive fokuseret mere på at lægge den praktiske del af ansvaret for afvikling af 

turneringer ud på klubberne. Som det har fungeret nu, har klubberne sjældent kunne stille 

med en turneringsleder, hvorfor undertegnede eller andet udvalgsmedlem typisk har måtte 

dedikere sin tid til dette, hvilket har fjernet fokus fra det politiske arbejde, som 

Snookerudvalget er sat i verden for, og som påhviler DDBU’s bestyrelsesmedlemmer. 

Klubberne skal tage mere ansvar, så arbejdet fordeles mere jævnt, og så klubberne får en 

følelse af at være en stor del af snookerapparatet i Danmark, hvor de har en kraftig 

indflydelse. 

Der vil også blive fokuseret på elite- og talentarbejdet, hvor vi vil opfordre klubberne til at 

skaffe trænere og indføre træningstider, som kan fastholde og rekruttere eliten, men særligt 

også ungdommen. Derudover vil der blive sat mere fokus på at få sammensat nogle 

strukturerede elitetræningsseminarer i løbet af året og sat fokus på elitetræning op til 

internationale turneringer. 

Vi vil også fortsætte med at være repræsenteret internationalt både med spillere til 

turneringerne og delegerede til møder og forsamlinger. Her vil vi særligt have fokus på at få 

nogle ungdomsspillere til internationale turneringer, så de får så meget erfaring så tidligt som 

muligt, så der kan blive skabt et gunstigt fundament for fremtiden. 

 

Tak for et fantastisk år i dansk billard! 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Micki Christensen 

Bestyrelsesmedlem, Snooker 

Formand for Det Danske Snookerudvalg 

 

 

 

Pooludvalgets beretning ved formanden for udvalget Jakob Lyng 

 
 

Beretning for Pool, sæson 2016/2017. 

 

En begivenhedsrig sæson er slut. En sæson der har budt på mange højdepunkter for pool, 

både i Danmark og internationalt. 

Sæsonen startede med ungdoms Europamesterskaberne og her viste vores yngste spillere 

deres store potentiale. Individuelt fik de flere 5. pladser, og det var flere gange de to samme 

modstandere der var skyld i at det ikke blev til medaljer. Til gengæld viste de at som nation er 

vi godt på vej, bronzemedaljer i U17 holdturneringen beviste at vi er med helt fremme på 

ungdomsfronten. 

Lige efter ungdoms EM var der EM for seniorer (over 42 år), og også her viste vores tre danske 

spillere at niveauet i Danmark kan måle sig med enhver. Især i 9-ball viste det sig. Her vandt 

Jan Keller Europamesterskabet, og han slog undervejs den regerende mester klart.  

Så inden sæsonen i Danmark næsten var gået i gang havde vi to internationale medaljer.  

 

De danske turneringer var præget af en vis mæthed tror jeg. Få spillere rejste over Storebælt 

for at deltage i turneringer, men til gengæld var de fleste turneringer vel besat af spillere fra 

samme side af bæltet.  

 

De danske herrespillere var til EM i foråret, og i år havde vi forberedt dem bedre end tilfældet 

har været tidligere. Det er også nødvendigt når vi som fyraftensspillere skal kæmpe mod et 



felt bestående af primært fuldtids professionelle spillere.  Og set i det lys havde vi et fantastisk 

EM, tætte kampe og respektable placeringer i de 4 discipliner, men desværre ikke medaljer. I 

holdturneringen viste vores spillere dog at vi som nation er godt med, vores tre spillere er ofte 

alle sammen bedre end andre nationers tredjebedste spiller, og med et snævert nederlag til 

Spanien i kvartfinalen var det tæt på medalje.   

 

Vi må bare indse at hvis vi skal være med i det professionelle miljø, som Europamesterskaber 

og Euro Tours er, så skal der investeres yderligere på alle fronter. Men ud fra de forhold der er 

til stede gør vi det rigtig godt.  

 

De 16 bedste spillere har igen i år kvalificeret sig til et stort DM stævne, hvor der spilles alle 4 

discipliner på 4 dage. Copenhagen Pool & Snooker House er vært for dette stævne i pinsen. 

 

For Pool udvalget 

Jakob Lyng  

 

 

 

Eliteudvalgsberetning ved udvalgsformand Kent Rifbjerg Erichsen 
 

Det har været et fantastisk stort år for lille Danmark i det internationale billede. Jeg vil ikke gå 

ind i de enkelte resultater, da det er fint berettet i diverse nyhedsbreve fra maj og juni måned. 

Jeg vil dog lige nævne, at det var en stor oplevelse at være besøgende i Brandenburg til EM i 

carambole disciplinerne for herrer. Det kan jeg varmt anbefale hele billard Danmark. Tillykke 

til alle medaljetagerne i det forgangne år, og de flotte nye danske rekorder til Varde og Anders 

Henriksen. Midt i maj spillede damerne VM i 3-Bande Carambole, og her gjorde Marianne 

Mortensen en særdeles god figur, hvor hun sikrede sig en bronzemedalje for første gang i 

dansk billardhistorie. Stort tillykke også til Marianne. I gør os alle meget stolte, og tak for det. 

 

Udvalgets fornemste opgave er jo, at udtage spillere til internationale turneringer, og sørge for 

optimale rammer og vilkår i det hele taget for eliten af dansk billard. 

Det var derfor ret uheldigt, at efterårets udtagelse til VM i 3-bande gav så meget støj i 3-

bande Danmark. Både for unionen og udvalget, men i særdeleshed for de implicerede spillere. 

Udvalget valgte ikke at udtage den danske mester, Thomas Andersen, men i stedet den på 

udtagelsestidspunktet utrolig stærkt spillende og netop kårede nordiske mester, Lars Dunch. 

Det er ikke første gang, at en udtagelse har givet støj. Så vi valgte at udsende forskellige 

ændringsforslag til udvælgelsesprocessen ud til elite 3-bande klubberne i starten af 2017.  

 

Vi forsøgte, at komme i dialog så vi undgår ballade år efter år. Det er faktisk 3 år i træk, at 

udtagelser har givet en masse uheldige skrivelser især på vores Facebook gruppe. Desværre 

så gav vores skrivelse ikke meget respons fra klubberne, så vi tager det som et OK for at 

fortsætte vores udtagelsesproces for 3-bande. Jeg vil gerne henstille til folk, at man tænker sig 

om inden man skriver på Facebook. Derimod er udvalgsmedlemmernes telefoner næsten altid 

åbne, og det giver en langt mere kreativ dialog, hvis man tager den via telefonen. 

 

Det har i det hele taget været et spændende år for eliteudvalget, som har fået ny formand og 

2 nye medlemmer fra hhv. snooker og pool efter årsmødet i 2016. 

Vi har lige skulle finde hinanden, og nogle af de gode diskussionspunkter har været, at vi skal 

have harmoniseret på tværs af disciplinerne. Vi har her rigtig meget at lære af hinanden! 

Eksempelvis kan jeg nævne, at vi konkret arbejder på følgende områder: 

 Fælles streaming platform, som skal levere top kvalitetsstreaming til hele billard 

Danmark på tværs af disciplinerne, men faktisk også til Hr. og Fru Danmark. Vi er 

kommet et godt stykke af vejen, men der mangler stadig halvdelen. Teknikken er ved 

at være på plads, men vi mangler stadig at komme ud til hele Danmark med 

budskabet. Vi vil her benytte de sociale medier, men også helt traditionelle medier 

såsom TV/aviser mv. 

 Et fælles turneringssystem. Underligt nok, så kan det jo undre, at vi kører med intet 

mindre end 3 forskellige turneringssystemer i unionen, og mindst lige så mange 

scoretavle systemer.   

Denne opgave er ikke naturligt placeret i eliteudvalget, men af hensyn til kompetencer 

placeret her i et underudvalg. 

 



 Materiale. Eliten går jo meget naturligt op i hvad der spilles på. Vi har derfor kikket på 

reglerne omkring materialer, og ændret nogle paragraffer specielt for eliten, så man 

ikke kan risikere at skulle spille elitebillard på 3-4 år gamle klæder. Ligeledes har vi 

igangsat en liste med godkendt materialer i de forskellige discipliner. Denne liste vil 

klubberne kunne bruge som en vejledende, men ikke retningsgivende liste. 

 Hvor mange sendes afsted? Der er stor forskel på, hvor mange de enkelte discipliner 

sender afsted. Dels har vi i nogle tilfælde kun meget få pladser, og dels så har der 

været tale om en delvis egenbetaling fra de pågældende spillere. Også her ønsker vi at 

behandle de udøvende på en fælles måde. 

Det var et par af de væsentlige områder, som vi har behandlet i udvalget. 

Store dele af dansk elitebillard har stået stille i en del år, mens udlandet har fortsat 

udviklingen. Vi savner selvfølgelig ung tilgang, men en ændret støtte og prioritering har ikke 

gavnet heller. De kommende år skal vi så arbejde endnu hårdere for, at hjælpe de udøvende 

med at forbedre sig. Der er meget at indhente, men vi sender mange afsted til stævner for at 

give dem erfaring og troen på egne evner. Vi forsøger også på, at få et mere professionelt 

setup omkring instruktion og landstræner mv. Det koster rigtig mange penge, så vi kan ikke 

helt få vores ambitioner opfyldt endnu, men vi søger penge og håber at det giver pote. I lyset 

af det, så er det jo blot endnu mere fantastisk det, som vores udøvere i år har været i stand 

til. 

 

Venlig hilsen 

Kent Rifbjerg Erichsen 

Eliteudvalgsformand 

 

 

 

Der foreligger ingen beretning fra Aktivitetsudvalget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad. Punkt 5 

Ordensudvalget og Sports-Appeludvalgets 

beretninger 

 

 

 

Den Danske Billard Union 
 Ordensudvalget 

 

Beretning for perioden 2016 – 2017 

 

Udvalget har afholdt 1 møde i perioden, hvor 2 emner blev drøftet. 

 

Udvalget behandlede en appelsag, hvor et medlem havde appelleret en klubeksklusion til 

DDBU. Udvalget afsagde en kendelse om, at medlemmet var at betragte som udmeldt af 

klubben før eksklusionen, subsidiært en stadfæstelse af DDBU’s stadfæstelse af eksklusionen. 

 

Udvalget formulerede forslag til DDBU’s årsmøde. 

 

Risskov, den 17. april 2017 

 

Ove H. Jensen 

 

 

 

 

Den Danske Billard Union 
 Sport - appeludvalget 

 

Beretning for perioden 2016 – 2017 

 

Der har ikke været behandlet sager i perioden hvorfor beretning ikke er modtaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 ikke modtaget forslag 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































 

 

 

 

 

Ad. Punkt 9 – Forslag til vedtægtsændringer 

 
§ 7 VALG  

 

Nuværende: 

  

På det ordinære årsmøde foretages valg til:  

Bestyrelse og bestyrelsessuppleanter  

Ordensudvalget, herunder suppleanter  

Sports- Appeludvalget  

Revisorer og revisorsuppleant  

 

Forslag: 

 

På det ordinære årsmøde foretages valg til:  

Bestyrelse  

Ordensudvalget, herunder suppleanter  

Sports- Appeludvalget  

Revisorer og revisorsuppleant  

 

§ 7 ad. 1: Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter - udgår 

 

Begrundelse: 

 

DDBU’s bestyrelse indstiller til årsmødet at valg af bestyrelsessuppleanter afskaffes. 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og det skønnes at såfremt et eller flere medlemmer 

nedlægger sit hverv i en valgperiode vil bestyrelsen kunne konstituere sig med det 

tilbageværende antal. 

Den (de) nedlagte post (er) besættes på førstkommende årsmøde. 

 

§ 8 A.1 

 

Nuværende: 

 

DDBU's bestyrelse består af 9 personer valgt på årsmødet. Hvis et bestyrelsesmedlem 

permanent nedlægger sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen. I denne forbindelse kan 

bestyrelsen foretage en ny konstituering, som er gældende frem til næste årsmøde. 

 

Forslag: 

 

DDBU's bestyrelse består af 9 personer valgt på årsmødet. Hvis et bestyrelsesmedlem 

permanent nedlægger sit hverv i en valgperiode vil bestyrelsen foretage en ny konstituering, 

som er gældende frem til næste årsmøde. 

 

 
§ 11 stk. 5 

 

Nuværende: 

 

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: 

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

DDBU’s vedtægter. 

Konflikter imellem klubber; eller mellem klub og klubmedlem; eller mellem klub og DDBU; 

eller hvor underudvalg under DDBU er part, afgøres af DDBU’s forretningsudvalg. 

Forretningsudvalget beslutter om den indbragte sag skal have opsættende virkning. 

DDBU’s forretningsudvalgs kendelse kan appelleres til Ordensudvalget. 

Ordensudvalget kan af egen drift optage en sag til behandling. 

 

§11 stk. 8 

 
Nuværende: 

 

Sager, der ønskes behandlet af Ordensudvalget, skal fremsendes til DDBU's sekretariat, som 

uopholdeligt videreekspederer sagerne til formanden for Ordensudvalget, der indkalder til 

møde snarest efter sagens modtagelse 

 

Forslag: 

 

Sager, der ønskes behandlet af Ordensudvalget, skal fremsendes til DDBU’s sekretariat, som 

uopholdeligt sender sagerne til medlemmerne af Ordensudvalget. Formanden skal snarest 

efter sagens modtagelse igangsætte sagsbehandlingen.  

 

 

§ 11 stk. 10 

 
Nuværende: 

 

Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af 

parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre. Såfremt behandlingen foregår 

for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud. 

 

Forslag: 

 

Som udgangspunkt træffer udvalget sine afgørelser på basis af de indhentede skriftlige 

sagsakter. 

Hvis udvalget skønner det, eller en af sagens parter begærer det, kan udvalget beslutte at 

parterne kan fremlægge sin sag mundtlig. Udvalget afgør om fremlæggelsen sker ved 

personligt fremmøde eller ved hjælp af elektronisk kommunikation. 

Såfremt der er mundtlig sagsfremstilling er der offentlighed med mindre udvalget selv eller 

efter begæring fra en af parterne måtte beslutte, at sagsfremstillingen skal foregå for lukkede 

døre. 

Såfremt sagsfremstillingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om 

referatforbud og/eller navneforbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ad punkt 10 – Rapportering fra aktivitetsmøder. 

Der har ikke været afholdt aktivitetsmøder 

 
 

 

Ad punkt 11 – Fremlæggelse af budget til orientering 

ved Niels Chr. Kjær – Kasserer DDBU 

 

 

Godkendelse af gebyrer og kontingenter. 
Der er ingen forslag om ændringer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDTÆGTER UDGIFTER

DIF - kvartalstilskud 1.544.288 Turneringsudvalget

Løntilskud NN 170.000 Udvalgsomkostninger 21.000

§ 44 tilskud 10.000 Regionsfinaler 67.000

Andre tilskud DIF 15.000 Præmier cupper 44.000

Øvrige tilskud Ølandshus 50.000 Medaljer 40.000

Klubkontingenter 295.000 SØGAARD-Cup 22.100

Licens 871.000 Banket tilskud cupper 3.000

Turneringsindskud 725.000 Tenax 39.500

Tilmelding Søren Søgaard Cup 25.000 Landsfinaler 32.500

Klubafgift cupper 63.700 DM og slutspil 60.250

Turn.indskud TENAX 53.000

Sponsorer indland 100.000 I alt Turneringsudvalget 329.350,00

Sponsorer udland 38.000

Renteindtægter 3.500 Eliteudvalget

Bøder 2.400 Udvalgsomkostninger 10.000

Ø-puljen 27.300 Tours 183.400

Diverse indtægter DVD-Bog m.v. 18.900 3-Bande 36.500

5- Kegle 30.000

Indtægter i alt 4.012.088,00 Pool 189.000

Snooker 143.000

Klassisk 0

UDGIFTER Coaching 40.500

Talentiudvikling 70.000

DDBU fællesudgifter

Bestyrelse og Foretningsudvalg 67.000 I alt Eliteudvalget 702.400,00

Årsmøde 35.000

Møder med klubber 29.000 Events

Int. Møder 39.000 VM 3-Bande 2019 30.000

Andre møder 3.000 EM Brandenburg 100.000

DIF møder 3.000 Projekt 2019 3-Bande 110.000

Kontingent CEB m.fl 47.110 Clinic 3-Bande 20.000

Sekretariatets drift 194.399 NM 3-Bande 20.000

Jubilæumsbog 0 GP Keglebillard 7.000

Lønninger 1.483.713

Ø-pulje 27.330 Events i alt 287.000,00

IT omkostninger 244.496

Forsendelse 21.600 Udviklingskonsulenten

Årets spiller og leder 5.000

Forsikringer 68.000 Klubbesøg 12.000

Konsulentbistand DIF - Revision 116.000 Kurser 11.000

Administrationsomkostninger 14.000 Udviklingskonsulent drift, ej løn 110.000

Diverse 0 Klubudvikling 10.000

Projekter 10.000

I alt DDBU fællesudgifter 2.397.648,00 Pool Cup 17.000

Kraftcentre 20.000

Aktivitetsudvalget

Udvalgsomkostninger 50.000 I alt Udviklingskonsulenten 190.000,00

Uddannelse begynder instruktører 0

Uddannelsesweekend 0 Sponsor & PR

Regionsinstruktion 0 Sponsor & PR 10.000

Dommer og stævnlederkurser 0 I alt Sponsor & PR 10.000,00

I alt Aktivitetsudvalget 50.000,00 Udgifter i alt 3.966.398

Indtægter i alt 4.012.088

RESULTAT for 2017 45.690,00

DDBU BUDGET 2017



 

 

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 

 

 

Valg til bestyrelse og udvalg: 

 

 

Næstformand Michael B. Nielsen for 2 år. 

Villig til genvalg. 

 

Kasserer Niels Chr. Kjær genopstiller ikke.  

Bestyrelsen opstiller Erik Søndergaard for 2 år. 

 

Formand for Eliteudvalget Kent Erichsen for 2 år. 

Villig til genvalg. 

 

Bestyrelsesmedlem Tina Hjorth genopstiller ikke. 

Pladsen er vakant. Kandidat kan vælges på årsmødet. 

 

Snooker koordinator Per M. Christensen for 2 år. 

Villig til genvalg. 

 

Formand for Aktivitetsudvalget Paul Alring trækker sig fra posten. 

Pladsen er derfor vakant. Ny formand for udvalget kan vælges på årsmødet for 1 år. 

 

2 Suppleanter til bestyrelsen 

Begge pladser vakante.  

Dette valg bortfalder såfremt forslag til vedtægtsændring vedtages. 

 

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

Villig til genvalg. 

Medlem af Sports- & Appeludvalget Kim Jørgensen for 3 år 

Villig til genvalg. 

 

Medlem af Ordensudvalget Jan Olsen for 3 år. 

Villig til genvalg. 

 

Suppleanter til Ordensudvalget Per Jensen og Henning Nielsen for 1 år.   

Begge er villige til genvalg. 

 

Interne revisorer Steen G. Hansen og Erik Søndergaard for 1 år. 

Begge er villige til genvalg. 

Vælges Erik Søndergaard til posten som kasserer opstiller bestyrelsen 

Niels Chr. Kjær som intern revisor for 1 år. 

Intern revisorsuppleant Harry Dahl for 1 år. 

Villig til genvalg. 

 

 

Ad punkt 13 – Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








