DEN DANSKE BILLARD UNION
Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
REFERAT

Bestyrelsesmøde 05-2017
27. November 2017 via Skype
kl. 18.00 – 20.15

Deltagere:
Flemming Knudsen
Michael B. Nielsen
Jan Mortensen
Marianne Mortensen
Jakob Lyng
Erik Søndergaard
Kent Erichsen
Niels Nüchel
Jan Bemmann

FBK
MBN
JM
MM
JL
ES
KE
NN
JB

Formand
Næstformand
Formand for Turneringsudvalget
Ungdomsansvarlig
Formand for Pooludvalget
Kasserer
Formand for Eliteudvalget
Udviklingskonsulent
Generalsekretær

Afbud fra Per Micki Christensen – Formand for Snookerudvalget – på
grund af internationalt møde i IBSF.
Dagsorden:
1. Mødestart og opkobling til Skype – bemærkninger til sidste
mødereferat
2. Orientering fra Sekretariatet – ved JB
3. Orientering fra Udviklingskonsulenten – ved NN
4. Orientering fra Formanden – ved FBK
5. Orientering fra Kassereren – ved ES
6. Orientering fra udvalgene
Der var stort set ingen problemer i forbindelse med opkoblingen til Skype, og
der var ingen bemærkninger til sidste mødereferat.
Ad. 2 Orientering fra sekretariatet – JB
Medlemsregistreringen fra DIF starter den 1. december. JB har brugt 2-3
arbejdsdage på at opdatere klubbernes informationer i CFR-registreret og
vores egen database. Klubberne er selv ansvarlige for at opdatere deres
bestyrelsessammensætninger i CFR-registreret. Et forhold mange klubber

desværre glemmer. Denne gang måtte 65% af klubberne have hjælp fra
sekretariatet.
DIF-aftalen blev formelt godkendt på mødet med Martin Borch den 23.
november. Vi mangler nu blot underskrifterne fra DIF hvilket burde være en
formssag.
På torsdag den 30 november deltager JB i et infomøde med DR-sporten i DRbyen, og senere samme dag deltager JB i en workshop i IH om diversitet i
bestyrelsen.
Der blev diskuteret om der skal indføres sanktioner, såfremt klubberne ikke
opdaterer deres info i CFR-registeret.
Ad. 3 Orientering fra Udviklingskonsulenten – NN
Er i gang med at sondere mulighederne for at starte nye klubber. Ser ud til at
klubben i Hellerup er nærmere en realitet, idet der nu er forældre der bakker
op om projektet.
NN har mødtes med Bristol om skoleprojekter. Der er muligvis emner i
Bogense –Middelfart og Kerteminde for at starte nye klubber der.
Hvad angår skoleprojekterne er 2 kontaktet og der mangler derfor 3 endnu.
Der udsendes invitation til billarddagen også i nyhedsbrevet.
NN afventer tilbagemelding fra Vordingborg vedr. de planlagte DM i de
klassiske discipliner.
Første halvdel af ungdomsturneringen i pool er afsluttet i Copenhagen Pool &
Snooker House. Der har været mellem 15-30 deltagere i de første afdelinger.
Ad. 4 Orientering ved formanden – FBK
1. DIF Strategiaftale
Vi har haft en længere dialogproces med DIF omkring strategiaftalen og
dennes justering. Det seneste møde med DIF organisationen var torsdag d. 23.
november, hvor der var et møde på sekretariatet mellem Erik Søndergaard –
Jan Bemmann og DIF konsulent Marin Borch om den endelige udformning af
strategiaftalen.
Efter dette møde har vi i første omgang en godkendelse på den redigerede
strategiaftale, som skal godkendes endeligt af DIF’s bestyrelse på deres
bestyrelsesmøde i december.
Generalsekretæren sender den redigerede DIF Strategiaftale 2018-2021 ud til
alle bestyrelsesmedlemmerne, når vi har godkendelsen fra DIF bestyrelsen.
FBK knyttede følgende bemærkninger til ændringerne/redigeringerne i
Strategiaftalen 2018-2021:

Spor 1: Vi har besluttet at ændre i økonomirammen på sporet på kr.
100.000 over 4 år.
Fra kr. 500.000 over 4 år til kr. 400.000. Der ændres i skole/klubproces forløb.
Spor 2: Sporet er ændret fra kr. 2.368.000 til kr. 1.830.000 over en 4-årig
periode, hvilket har nødvendiggjort ændringer i de planlagte aktiviteter.
Vi rekrutterer ikke 2 sportschefer eksternt, men finder den ansvarlige for
denne opgave internt i bestyrelsen hvilket er godkendt af DIF på mødet den
23. november.
Michael B. Nielsen har bekræftet at kunne påtage sig opgaven som
sportskoordinator og de øvrige bestyrelsesmedlemmer har positivt bekræftet
denne beslutning.
Opgaven består i at koordinere arbejdet med Talent- og Elitecentre i
samarbejde med bestyrelsen.
Spor 3: Der er ikke foretaget ændringer i økonomien i dette spor, hvorfor de
besluttede aktiviteter afvikles som planlagt.
DDBU’s ønske til de økonomiske tilskud til strategiplanen var kr. 999.500 om
året i en 4-årig periode.
Dette ønske blev desværre ikke honoreret fuldt ud.
Den endelige bevilling lyder på kr. 866.000 om året.
2. Forslag omkring økonomiske forhold fra DDBU’s bestyrelse til
Årsmødet 2018.
FBK fremlagde forslag til ændring af ydelserne på det førstkommende årsmøde
i 2018:
På årsmødet i 2015 blev de dengang vedtagne ydelser til DDBU fastfrosset i 3
år.
Med et faldende tilskud fra DIF i 2018 på 10% i forhold til 2017 og den
almindelige prisudvikling taget i betragtning, vil DDBU stille forslag om
forhøjelser på licens og kontingent, hvorimod der ikke stilles forslag om
ændringer i turneringsindskuddet.
Disse ændringer vil som tidligere blive tilstræbt uændret i en ny 3-årig periode.
Det ene forslag omhandler, at vi hæver prisen for en licens fra kr.225 til kr.250
pr. år – gældende fra årsmødet 2018.
Det andet forslag omhandler, at vi hæver klubkontingent fra kr. 1600 om året
til kr. 1750 om året (+ kr.150 til Ø-puljen) – gældende fra 1/1 2019.
Da mange klubber netop nu arbejder med deres budgetter for den kommende
sæson, har vi fundet det mest korrekt at informere om de omtalte forslag i god
tid inden årsmødet i juni 2018.

Vi vil også kunne diskutere forslagene o.a. med klubberne på de kommende
regionale møder i starten af 2018, hvor jeg vil opfordre klubberne i både øst
og vest, til at komme og være aktive i dialogen med DDBU organisationen og
fremmødte klubber.
Forslagene blev indgående diskuteret i bestyrelsen og der var enighed om at
fremsætte dem på årsmødet i 2018 og der blev samtidigt givet carte blanche
til at formanden og generalsekretæren udarbejder diverse
informationsmateriale i denne forbindelse.
Ad. 5 Orientering fra kassereren – Erik Søndergaard
Der forestår en vigtig arbejdsopgave i forbindelse med budgettet for 2018.
Vi skal have udspecificeret de mange poster i forbindelse med strategiplanen til
et operationelt værktøj.
Muligvis skal vi have opsat en hel ny kontoplan for vores aktiviteter idet
forbruget og ansvar vil differere i forhold til tidligere.
Specielt på området om deltagelse i internationale turneringer vil vi være
udfordret på deltagelse i EM i Brandenburg hvert andet år, samtidigt med at vi
skal finansiere turneringsdeltagelse til nye EM der er planlagt til at blive afholdt
hvert år.
Der bliver brug for en benhård prioritering idet vi ikke kan honorere alle ønsker
hvert år.
Ad. 6 Orientering fra udvalgene
Eliteudvalget – Kent Erichsen
Vi ændrede seedningsreglerne for DM i keglebillard hvilket medførte et fald i
tilmeldingerne fra 64 til 48. Vi har på basis af dette ændret tilbage til det
gamle system hvor de 16 bedste seedes.
Dette er blevet godt modtaget og tilmeldingen er da også steget lidt i forhold
til sidste år – dog ikke på niveau med tidligere. Elitedivisionen afvikler et
nedryknings slutspil for de 4 lavest placerede hold. Nr. 3 og 4 i dette slutspil
rykker ud af Elitedivisionen.
Vi fik ikke afviklet en kegleturnering spillet efter nye regler i år men satser på
at få denne turnering sat på agendaen i 2018.

Vi står som medarrangører af skomagerturneringen ”Dansk Skomar Masters”
som har Rune Kampe som iværksætter. På nuværende tidspunkt har både
Søren Søgaard og Sehard Mal meldt sig som sponsorer udover InkPro og
DDBU. Finalen afvikles i April måned i Copenhagen Pool & Snooker House hvor
der streames og hvor vi lægger op til samme stemning som ved de store dart

turneringer.
KE er tilfreds med turneringsudvalgets arbejde med en datoplan som ikke i
denne sæson har mange sammenfald.
KE satser på et hurtigt møde i eliteudvalget omkring budgettet.
JM nævner en nystiftet 5-kegle turnering i CEB-regi for hold der afvikles over 3
afdelinger.
Turneringsudvalget – Jan Mortensen
JM og HR har aflagt besøg i en billard klub ved Karup som ikke er medlem af
DDBU, men som har ytret interesse for et medlemskab. Dette vil blive afgjort
på klubbens generalforsamling i marts 2018.
BK Grøndal har påtaget sig DM i 5-Kegle udover DM i 3-Bande individuelt.
Stævneledere:
DM i keglebillard i Vejby – FBK
DM i 3-Bande individuelt i BK Grøndal – FBK
DM i Pool – KE
Slutspil i Keglebillard og 3-Bande Carambole – FBK
DM for ungdom – Åbning og søndag – MBN
MM mandag/afslutning.
KE sender oversigt over hvilke DM der streames fra og hvem som ønsker at
være kommentatorer.
Der var ikke flere spørgsmål til JM men JB rejste efterfølgende spørgsmålet om
hvorvidt vi skal afholde regionalmøderne i 2018.
Der var enighed om at sende indbydelser ud til disse møder.
Pooludvalget – Jakob Lyng
Nye turneringsformer er afprøvet i denne sæson. Bl.a. var en
handicapturnering en stor succes.
Pool Tours afvikles nu i puljer a 5 til 6 mand. Der er kommet en del nye
”gamle” spillere tilbage til sporten i år.
På eliteområdet deltager vi med 6-8 spillere til NM i begyndelsen af februar
2018.
Den største internationale europæiske begivenhed i 2018 er det samlede EM i
Pool hvor EPBF fejrer sit 40 års jubilæum i Holland.
I december deltager JL som repræsentant for DDBU til et ekstraordinært møde
indkaldt af EPBF hvor udviklingen i bl.a. WPA er på agendaen.
Der er masser af unge som vil spille pool men der er ingen frivillige der vil gøre
et stykke arbejde.
Kulturen er også forskellig når man sammenligner med de traditionelle
kegleklubber. I pool er der ikke den samme interesse for at være klubmedlem
og spille i klublokaler, på samme måde som i de andre billarddiscipliner.

Snookerudvalget – Per Micki Christensen
PMC deltog i IBSF årsmøde i Doha og kunne således ikke være med til mødet.
Bestyrelsen har modtaget en foreløbig rapport fra mødet og ud over denne
rapport kan nævnes at Snooker sender 8 spillere til NM i Snooker i Finland i
januar måned 2018.
Ungdomsudvalget – Marianne Mortensen
23 klubber er repræsenteret med en ungdomsleder som refererer til MM ned
igennem klubben. Ungdomslederne er repræsenteret på FB hvor der er stor
aktivitet. Dette har også haft indflydelse på deltagerantallet til
ungdomscupperne, hvor der er kommet 18 nye med. En årsag til denne
stigning er også formentlig indførelsen af en cuplicens til 50 kr.
Vi har været udfordret på økonomien vedr. ungdomsinstruktion. Ved at spørge
rundt i medlemskredsen er det lykkes at skaffe 11 frivillige instruktører der nu
giver instruktion til 15 af de bedste ungdomsspillere over hele landet.
En af de helt store udfordringer vi har med ungdomsspillerne er deres behov
for mental træning. Vi har et samarbejde med Jørn Ravnholt som vi kan gøre
brug af i denne sammenhæng. Der er dog også en væsentlig økonomisk udgift
at tage hensyn til. Derfor beder FBK om et oplæg i forhold til de
ungdomsspillere der umiddelbart har brug for mentaltræning.
MM rykker for et møde mellem ungdomsudvalget og DDBU. Der er mulighed på
Skype og måske også til DM i 3-Bande i Grøndal medio januar.
MM har svært ved at overskue sin plads i organisationen hvad angår
beslutninger m.v. Hvor står jeg f.eks. i forhold til EM i Frankrig for ungdom? I
forhold til økonomien til en samlet tur til Frankrig er der afsat kr. 25 t.kr. Skal
hele ungdomsholdet afsted vil beløbet andrage ca. 35 t.kr.
De resterende 10 t.kr. kunne forsøges skaffet via crowdfunding med opslag på
FB/DDBU’s hjemmeside og måske gennem Sport.dk.
JB og MM er fælles om opgaven.
KE nævner muligheden for at producere en case med video m.v. vedr.
ungdomsprojektet.
Iflg. JB mangler vi en decideret FB-side i stedet/sammen med den gruppe vi
bruger i dag.
Inden da skal der lægges en strategi for en sådan side.
Mødet slut 20.15
Med venlig hilsen
Jan Bemmann

