
 

REFERAT FRA ÅRSMØDET AFHOLDT I IDRÆTTENS HUS I BRØNDBY  

DEN 15. JUNI 2019. 

 

DAGSORDEN: 

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 

 

DDBU’s formand, Flemming B. Knudsen bød de fremmødte velkommen. 

Formanden bad om stilhed, for de billardkammerater der er gået bort siden sidste årsmøde, og 

gik herefter over til den udsendte dagsorden. 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

DDBU’s bestyrelse foreslog Steen G. Hansen, som blev valgt uden modkandidater. 

Pkt. 2 Valg af mødesekretær 

Generalsekretær Jan Bemmann blev valgt. 

Pkt. 3 Prøvelse af mandater 

38 klubber var tilmeldt. 

65 af de fremmødte havde stemmeret. 

Pkt. 4 Bestyrelsens beretning til godkendelse. 



Under dette punkt fik formanden Flemming B. Knudsen, ordet for supplerende bemærkninger 

til den udsendte skriftlige beretning. 

FBK startede med at konstatere, at det var glædeligt at 38 klubber har tilmeldt sig til dette 

årsmøde, væsentligt flere end sidste år i Vissenbjerg. 

Vi oplever dog at klubberne ikke i ønsket omfang deltager i ”Billardens Uge” , og også til de 

indbudte dialogmøder kunne vi ønske os en større opbakning. 

Indenfor de sidste 4 år har vi måttet sige farvel til 6 klubber. I den samme periode har vi til 

gengæld budt 9 klubber velkommen i DDBU – en netto tilgang på 3 klubber. 

Opgaven er i de næste år at få etableret flere klubber, ud fra et stort potentiale i 

beboerforeninger – etablerede klubber udenfor DDBU – m.v.  

 

I mit formandskab siden 2015 har jeg været i dialog med og har også besøgt en del klubber. 

Jeg har haft mange interessante og dynamiske diskussioner med klubberne, og har her oplevet 

et stort engagement mellem klubleder og DDBU. 

Det er vigtigt for DDBU, at der organisatorisk er en sammenhæng mellem det der sker i DDBU 

og det der sker i klubberne.  

 

Jeg har talt for en tilgang til klubledelse hvor især 4 områder er vigtige: 

 

Strategisk ledelse 

Aktiviteter 

Relationer 

Kompetenceudvikling 

4 vigtige områder som også blev underbygget i det oplæg om brugen af Facebook vi var vidne 

til her i formiddag. 

 

DDBU er gået frem i medlemstal – vi er nu lidt over 8000 medlemmer.  

Vi skal fortsætte med at arbejde bevidst og strategisk ude i klubberne, med at rekruttere og 

fastholde medlemmer og bruge nye værktøjer i denne proces. 

Forberedelserne til VM i Randers er i fuld gang og fylder meget i det daglige arbejde. En vigtig 

ting i denne forbindelse er rekruttering af dommere hvor vi håber at klubberne byder ind med 

relevante emner.  

Vi skal bruge frivillige hjælpere til VM, billetsalget starter meget snart og vi satser på at vi 

snarest kan offentliggøre en aftale om TV-dækning fra stævnet. 

I forbindelse med den igangværende konflikt mellem UMB og PBA, er der udsigt til at der 

indledes sanktioner overfor de spillere som deltager i turneringer under PBA.  

DDBU har været meget synlige på det sidste CEB-årsmøde i maj måned i Brandenburg i 

forhold til ovennævnte problematik, ligesom vi har arbejdet på det uformelle plan i forhold til 

CEB og UMB, for at der kan opnås en forståelse mellem parterne, således at vi ikke skal opleve 

en forringelse af det sportslige niveau ved VM. 

I forhold til DDBU’s strategiplan 2019-2023, som er offentliggjort på DDBU’s hjemmeside, og 

som afløser planen fra 2014, er vi allerede kommet godt i gang med opnåelse af nogle de mål 

der fastsat i planen.  

 

 

 



Indsatsområderne i den nye plan omhandler: 

Turneringer 

Økonomi 

International repræsentation 

Kommunikation og samarbejde 

Det vil i de kommende år være en udfordring for DDBU at arbejde med 4 strategiske områder i 

vores egen strategiplan, og med 3 spor i den aftalte strategiplan med DIF der løber fra 2018 – 

2021.  

Vi afrapporterer 2 gange om året til DIF i forbindelse med 2018-21 planen. Her skal vi 

dokumentere hvor langt vi er i processen, og hvilke resultatmål der er opfyldt. 

En stor tak til Allan Keith og Michael Klok i forbindelse med den indgåede aftale om oprettelse 

af talent og elitecentre for hhv. 3-bande og 5-kegle. 

Derudover også en stor tak til Erling Wanscher og Jens Poul Barkler fra Bristol-Odense, for 

samarbejdet i forbindelse med etableringen af talent- og elitecenter for pool, snooker og 

keglebillard. 

Der har været og vil blive afholdt træningssamlinger i disse centre, og der arbejdes på at 

afholde 5-7 samlinger i 2019. 

Der er udarbejdet oversigter over  talent – og elitegrupper i de forskellige discipliner, og 

eliteudvalget er tovholder på at sikre, at der bliver udarbejdet en afrapportering til bestyrelsen 

og en videre rapportering til DIF.  

 

I spor 3 der omhandler organisationsudvikling, er der indhentet kompetenceskemaer for alle 

bestyrelsesmedlemmerne, til brug for status og til brug for opkvalificering og mulige 

uddannelsestiltag. Der er udarbejdet rekrutteringsmateriale og plan for ny generalsekretær. 

I spor 3 er også inkluderet en plan for en øget diversitet i bestyrelsen. DIF har et ønske om at 

forbundene skal arbejde for flere kvinder i bestyrelserne, hvilket vi er forpligtigede til arbejde 

proaktivt for.  

Det internationale arbejde prioriteres højt i DDBU. Vi stræber efter at opnå mest mulig 

indflydelse i de organer vi er tilknyttet. Vi er repræsenteret ved de internationale møder, og vi 

sender forslag som vi argumenterer for på møderne. Vi opnår indflydelse gennem lobbyarbejde 

og selv om at vi er et lille forbund internationalt set, har vi stor gennemslagskraft. 

Mange klubber har søgt midler gennem DIF-DGI puljen og mange har fået deres ansøgninger 

godkendt. Ingen klubber har fået ansøgninger på over 100 t.kr. godkendt idet det kræver en 

ekstra velformuleret ansøgning. Hjælp til en sådan kan i få ved henvendelse til vores 

udviklingskonsulent Niels Nüchel.  

Matchfixing fylder meget nationalt og internationalt. DDBU har ikke haft sager i den sidste 

periode hvilket naturligvis er meget positivt. Vi skal drage omsorg for at disse sager ikke 

opstår, således at vi kan bevare et uplettet image overfor DIF og offentligheden. Det er vigtigt 

at man omgående tager kontakt til DDBU hvis man bliver informeret om matchfixing, således 

at vi kan tage action på en konkret hændelse. 

Jeg har besluttet mig for at trække mig som formand for DDBU og i min optik er det meget 

vigtigt, at i tager godt imod bestyrelsens kandidat, Torsten Danielsson.  

Jeg siger tak til alle de klubledere jeg har været i kontakt med i min periode som formand, tak 

til bestyrelsen for et godt samarbejde og ønsker alle held og lykke i forhold til det videre 

forløb. Også en tak til de ansatte for et godt samarbejde og også jer ønsker jeg held og lykke 

fremover.  



Det har været en fornøjelse for mig at have været formand for DDBU, og jeg siger tak for at 

have haft denne mulighed.  

Kommentarer til bestyrelsens beretning. 

Jimmy Lauridsen 

Ørbæk  

Omtalte en holdkamp hvor modstanderne drak øl under spillet. Ørbæk spillerne protesterede 3 

gange uden held. Til sidst pakkede Ørbæk spillerne sammen og forlod kampen uden at 

færdigspille denne. På grund af manglende viden om indgivelse af protest, tabte Ørbæk 

kampen. TU-udvalget har behandlet sagen som efter de gældende regler dømte Ørbæk som 

taber. JL accepterer dette men understreger at reglerne skal følges. Mange har måske denne 

holdning, at i de lavere serier kan man tillade sig at drikke en øl under spillet. Såfremt at 

DDBU også har denne holdning skal det indføres i reglementet. Omvendt skal der være en 

konsekvens når reglerne bliver overtrådt. 

Svar fra Jan Mortensen 

Du har helt ret og det står klart og tydeligt i vores regler at vi ikke må drikke øl under 

turneringsspil. Vi har i TU-udvalget på det sidste afholdte møde besluttet at det fremover 

bliver muligt efterfølgende at ændre et resultat.  

Pia Staalager  

Holbæk 

Kunne man i forbindelse med cupperne i indbydelsen gøre opmærksom på reglen om alkohol? 

 

Kurt Dalgaard 

Sydfyn 

Vedr. test af alkohol. Bliver det foretaget med et alkoholmeter? 

Hvem skal gøre det? Og skal klubberne selv indkøbe alkoholmetre? 

Ved cupperne er anført at man skal blive på spillestedet indtil afslutningen. 

Hvad sker der med dem der alligevel forlader turneringen inden den er helt færdigspillet? 

I Sydfyn har vi marstalspillere som skal nå en færge, og dem kan vi nok give tilladelse. Men 

hvor går grænsen? 

Mange kender ikke reglerne for indgivelse af protester. 

Der er ofte tvivl om afvikling af turneringsrunder i forhold til om det er indledende runde eller 

en finalerunde. 

Over halvdelen ved Tenax finalen i Bov var ikke påklædte efter reglerne. 

Hver klub burde have en eller to personer med grundigt kendskab til reglerne, og som kunne 

fungere som stævneledere ved finaler i egne klubber. 

Henning Nielsen 

RAA 

TU-udvalget burde kigge på Søgaard-Cupperne vedr. tildeling af dommere. Puljerne skal være 

selvhjælpende. Men hvordan kan dette lade sig gøre i 4-mandspuljer? I reglementet står at 

klubberne skal stille 1 dommer til rådighed på hvert bord. 

 



Svar fra bestyrelsen: 

Kent Erichsen 

Vedr. forslag til alkoholregulativet. DDBU indkøber et alkoholmeter – ikke klubberne. 

 

DDBU udpeger personer der foretager testen. Denne foregår ved at der skal pustes i et alkoholmeter – der 

er ikke tale om blodprøver m.v.  

Målgruppen er ikke bredden, men eliten i alle discipliner. Vores elite skal være et repræsentativt vindue ud 

af til for en seriøs idræt, der udøves på et højt plan både spille -& opførselsmæssigt. 

Vi foretager stikprøvekontroller, og der vil være mulighed for at foretage disse under hvert DM. 

 

Jan Mortensen 

Hvad angår kendskabet til hvordan man indgiver protester må det være ude i klubberne at man orienterer 

sine holdledere. 

Hvad angår tilstedeværelse ved stævner, så skal man blive til stævnet er færdigt, med mindre man kan 

indgå en aftale om det modsatte. Aftaler om senere ankomst skal indgås med de spillere man skal møde og 

ikke med klubben. 

Finalerunder er når vi er nede på 3-4 spillere. Jeg mener ikke der er grundlag for misforståelser. 

Hvad angår klubdragter er dette nøje beskrevet i turneringsreglementet. 

Hvad angår Tenax er det den arrangerende klubs ansvar at turneringen afvikles efter reglerne. 

Hvad angår stævneledere kan dette ikke lade sig gøre hverken økonomisk eller planlægningsmæssigt. 

Hvad angår manglende stævneleder til DM for hold i Odense er det Ikke korrekt at der ikke var en 

stævneleder til stede. DDBU havde udpeget turneringskoordinator Svend Aage Hansen som repræsentant 

for Unionen. Til Søgaard cuppen skal 3-mandspuljer være selvhjælpende, hvorimod klubben skal stille med 

dommere når det drejer sig om 4-mandspuljer. Reglerne er lidt anderledes for Søgaard Cuppen hvilket 

fremgår i indbydelsen. 

Herefter blev bestyrelsens beretning taget til efterretning. 

 

Pkt. 5    Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger til orientering. 

Der er indsendt en skriftlig orientering fra formanden for Ordensudvalget. 

Sports- og Appeludvalget har ikke behandlet sager i perioden. 

Pkt. 6    Regnskabsaflæggelse til godkendelse ved Erik Søndergaard. 

Erik Søndergaard gennemgik regnskabet der endte med et resultat på 232 t.kr. imod budgetteret kr. 6.111. 

Vi har haft større indtægter i regnskabsåret end budgetteret bl.a. ved projektstøtte fra DIF. 

Der er et mindre forbrug i strategiplanen idet 2018 var opstartsåret for gennemførelse af de planlagte 

aktiviteter og det endelige resultat afspejler dette.  

Regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger. 

Pkt. 7    Vedtagelse af politikkatalog. 

Der var ingen ændringer i politikkataloget. 

Pkt. 8   Indkomne forslag. 

Der var ikke indsendt forslag. 

Pkt. 9   Forslag til vedtægtsændringer. 

Der var ingen forslag. 



Pkt. 10    Rapportering fra temamøderne jvf. § 5. 

Der var ikke afholdt temamøder i perioden. 

Pkt. 11   Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af gebyrer og 

kontingenter. 

Bestyrelsen forventer et negativt resultat for 2019 på 348 t.kr.  

Vi har et ekstraordinært år på grund af VM, ansættelse af ny generalsekretær, og et ønske om 

at nedbringe vores egenkapital som ikke nødvendigvis skal være af den størrelse vi har for 

nærværende. 

Da ansættelse af en ny generalsekretær er skubbet til det nye år, vil de omkostninger der er 

afsat til dobbeltdækning i en kort periode først fremkomme i 2020. 

Vi forventer derfor et slutresultat på minus 200 t.kr. for 2019. 

Hvad angår gebyrer og kontingenter er der ingen ændringer. 

 

Orienteringen blev herefter taget til efterretning uden kommentarer. 

Pkt. 12   Valg: 

• Formand for bestyrelsen, Flemming B. Knudsen afgår uden for tur. 

Bestyrelsen opstiller Torsten Danielsson som blev valgt for 1 år. 

• Næstformand Michael B. Nielsen for 2 år.  

Genvalgt. 

• Kasserer Erik Søndergaard for 2 år. 

Genvalgt. 

• Formand for Eliteudvalget Kent Erichsen for 2 år. 

Genvalgt. 

• Formand for Pooludvalget, Jakob Lyng afgår udenfor tur. 

Bestyrelsen opstiller Rene Bak som blev valgt for 1 år. 

• Formandsposten for Snookerudvalget er vakant. 

Bestyrelsen opstiller Martin Søndergaard som blev valgt for 2 år. 

• Formand for Ordensudvalget, Ove H. Jensen for 3 år. 

Genvalgt. 

• Suppleant til Ordensudvalget, Henning Nielsen for 1 år. 

Genvalgt. 

• Suppleant til Ordensudvalget, Per Jensen for 1 år. 

Genvalgt. 

• Intern revisor, Steen G. Hansen for 1 år. 

Genvalgt. 

• Intern revisor, Niels Chr. Kjær for 1 år. 

Genvalgt. 

• Intern revisor suppleant, Harry Dahl for 1 år. 

Genvalgt. 

Før valget til ny formand gik Torsten Danielsson på talerstolen, og gav en yderlige orientering 

om sine kvalifikationer og erfaringer, indenfor både klubledelse og bestyrelsesarbejde i UMB 

fra 2014 til 2016. 

Derudover redegjorde Torsten Danielsson for sine planer på både kort og langt sigt i forhold til 

den struktur DDBU har og har haft i mange år. 

Det kommende VM i Randers vil være en af mine topprioriteter og jeg indgår fuldt og helt i 

planlægningen af dette arrangement. 



Synlighed ved DM stævner vil være et område som jeg som ny formand for DDBU vil lægge 

stor vægt på. Det være sig alle discipliner, også pool og snooker. 

Inden overgangen til sidste punkt på dagsordenen, gav Niels Nüchel og Jan Bemmann en 

orientering om det kommende VM i Randers.  

Logo og plakat er designet og VM - hjemmesiden og Facebook siden er også sat i værk. 

Der vil blive afholdt flere sideevents i forbindelse med VM. Bl.a. bydyst i skomar, VIP-

arrangement i BioNutria Park, open by Night, event i Randers Storcenter samt 

skoleturneringer. 

Vi er i gang med at skaffe dommere og frivillige. Kontrakt med dansk TV-kanal er ved at blive 

underskrevet.  

Billetsalg starter i næste uge og hoteloversigten er lagt på VM hjemmesiden. 

Økonomien er budgetteret til omkring 1.2 millioner. DDBU yder selv et direkte tilskud på 70 

t.kr. primært til de planlagte sideevents.  

Derudover støtter Sport Event Danmark – Randers Kommune og UMB op omkring 

arrangementet.  

Pkt. 13   Eventuelt. 

Punktet startede med uddeling af priserne for Årets Spiller og for DDBU’s Lederpris. 

Bahram Lotfy modtog prisen som Årets Spiller for sit EM i 8-Ball i 2018 og Marianne Mortensen 

for sit store arbejde for sin klub BK Fluen. 

Niels Nüchel uddelte prisen for årets medlemsfremgang som gik til Esbjerg BC. En 

medlemsgang på næsten 50% - 35 nye medlemmer. 

Erik Søndergaard takkede Flemming B. Knudsen for den enorme indsats han havde ydet i de 

sidste 4 år. DDBU har gennemgået en markant udvikling under dette formandskab. 

Jens Erik Lindslev 

Vordingborg 

Ønsker et spilletidspunkt kl. 14 indført i indbydelserne til holdturneringerne. 

Når der spilles 3 runder i en holdturnering, kan det give problemer med reserver når man kun 

må spille 14 kampe. 

Jan Mortensen 

 

Vi indfører en tekst vedr. spilletidspunkt. 

Spillere som skal spille 3 runder må naturligvis spille 15 kampe – men vi ændrer ikke på 

kampantallet for reserver. 

Den afgåede formand Flemming B. Knudsen takkede dirigenten for god mødeledelse. 

 

Herefter afsluttede dirigenten årsmødet og ønskede alle en god hjemtur og en god sommer. 

Med venlig hilsen 

Jan Bemmann 

Generalsekretær DDBU. 

 

Godkendt 

Steen G. Hansen 

Dirigent 


