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Turneringsansvarlig

Primært handler dette møde om det kommende årsmøde.
Huskeliste gennemgået.
Derefter blev årsmappen gennemgået.
Formandens beretning:
På mødet vil FBK give udtryk for bekymring over, at så få klubber/klubledere har tilmeldt sig til
årsmødet.
Omkring 63 deltagere i alt, hvilket er den laveste tilslutning i mands minde.
Kan en årsag, som flere gav udtryk for, være tidspunkt og varighed?
Hertil kan nævnes, at vi havde præcis samme starttidspunkt på årsmødet efter temamødet i Vissenbjerg
sidste år.
Det er i hvert fald bekymrende, at der ikke er den større interesse for at høre om de planer der skal føres
ud i livet de næste 4 år, og hvor klubberne bliver nødvendige medspillere for at gennemføre
strategiplanerne.
Eller kan vi tage det som udtryk for tillid fra klubberne til, at DDBU bestyrelsens arbejde udføres
tilfredsstillende?
I forhold til det internationale har vi nu 3 personer indvalgt i de styrende organer UMB/CEB.
Rene Hendriksen i UMB 5-Kegle udvalg, Mick Jørgensen i CEB ungdomsudvalg og Jan Mortensen i CEB 5Kegle udvalg.
Der arbejdes i Næstved BK, i dialog og i samarbejde med Næstved Kommune, om at få arrangeret et EM
i fri carambole U/17. Dette afvikles på kleinmatch borde som i givet fald skal opstilles i en af hallerne i
Næstved området.
Hvad angår det kommende elitecenter er vi koblet fra den igangværende proces. Primært på grund af, at
vi ikke er et forbund under Team Danmark. Vi planlægger et møde efter sommerferien med TD, for at se,
hvilke muligheder vi kunne have for at komme tilbage til TD.

PMC har deltaget i årsmødet i EBSA i Albanien og PMC vil nævne dette på årsmødet.
Vi har ikke kunnet finde en ny formand for aktivitetsudvalget og vil derfor på årsmødet nævne inden
valget, at vi anmoder om carte blanche til at forsøge at finde en kandidat efterfølgende.
Kurset i Odense i August bliver gennemført, idet vi på nuværende tidspunkt er over 10 tilmeldte.
Der var ingen af udvalgsformændene, der havde supplerende bemærkninger til deres skrevne
beretninger.
Der kommer ingen repræsentanter fra Ordensudvalget, hvorfor JB svarer på eventuelle spørgsmål til
deres beretning.
Forslag til vedtægtsændringer, som er indsendt af bestyrelsen og Ordensudvalget, gennemgås af JB på
mødet.
Vi har 3 æresbevisninger der skal uddeles og dette gøres under eventuelt.
Indlæg fra de tilstedeværende udvalgsformænd, samt fra formand og fra udviklingskonsulent:

Eliteudvalget – Kent Erichsen
Udvalget har netop afsluttet deres møde, hvor vi besluttede at sætte fokus på, at vi udnytter de pladser
som DDBU ikke udfylder til de forskellige internationale turneringer.
Eventuelle ledige pladser tilbydes til relevante spillere mod egenbetaling.
Spørgsmål om diæter og indvundne pengepræmier blev også diskuteret.
På spørgsmålet fra FBK om, hvorvidt udvalget havde drøftet en funktionsbeskrivelse af den kommende
sportschef, var svaret nej. FBK lagde op til at der skal arbejdes med denne funktion i løbet af efteråret.
FBK meddelte at ansøgningerne til DIF om tilskud til de forskellige strategispor fra de 61 specialforbund,
oversteg det disponible beløb med 20 millioner kr.
Vi får besked fra DIF medio september - om den økonomi vi kan forvente til vores ansøgning.
Turneringsudvalget – Jan Mortensen
JM var til møde i CEB’s 5-Kegle udvalg i Brandenburg.
Man forventede et VM i 5-Kegle i 2019 i Uruguay.
Der deltog kun 3 nationer til 5-Kegle for juniorer og hvis der ikke kommer flere næste gang vil man
nedlægge denne konkurrence.
EM for hold i de lige år bliver benævnt som en Europacup, idet Brandenburg har kontrakt på EM.
Muligvis bliver Europacuppen for hold i 2018 afviklet i Lugano i forbindelse med en større pengeturnering
med over 100.000 kr. i præmiesum.
CEB ville gerne at DDBU afviklede Europacuppen i 2020, hvilket JM afslog på grund af VM i 2019. Men
måske 2022 kunne være en mulighed.
På turneringsfronten herhjemme arbejdes der på fuld tryk med de udfordringer der har været.
Formanden – Flemming B. Knudsen
Var til CEB-møde i Rom, hvor der var nyvalg til præsidentposten og til generalsekretærposten.
Arbejdet med VM 2019 i Randers, går planlægningsmæssigt for alvor i gang umiddelbart efter
sommerferien.
Vores strategiske oplæg er indsendt til DIF, hvor vi afventer den første høringsrunde i August.

Snookerudvalget – Per M. Christensen
PMC har deltaget i årsmødet i EBSA i Albanien, hvor der var valg til præsidentposten.
Der var 2 kandidater - Palmi Einarsson fra Island og Maxime Cassis fra Frankrig.
Selv om Palmi tabte med stemmerne 7-27, var det ikke uden betydning at han stillede op, idet dette har
skabt mere åbenhed i EBSA’s organisation.
Samtidigt har der i Albanien været afholdt EM i Masters, hvor Rune Kampe kæmpede sig til plads som nr.
5.
Snookerudvalget holder møde den 7. juli
Udviklingskonsulenten – Niels Nüchel
Der er et skoleprojekt i Nykøbing F efter sommerferien, og derudover et møde i Osted den
førstkommende tirsdag om et projekt, der skal startes i løbet af efteråret. Møde med Hellerup om at
starte en klub i fritidsklubben.

Mødet slut 15.45
Jan Bemmann

