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

 

REFERAT 
 

Bestyrelsesmøde 01-2013 
8. februar 2013 Kl. 18.00 i Idrættens Hus 

 
 
 

Deltagere fra bestyrelsen:  
 

Mikael Toft  (MT)  Formand 
  Henning Schultz (HS) Næstformand 
  Niels Chr. Kjær (NCK) Kasserer 
  Michael Lohse (ML) Eliteudvalgs formand 
  Jan Mortensen (JM) Turneringsudvalgsformand 
  Carsten Andersen (CA) Uddannelsesudvalgsformand 
  Niels Chr. Rasmussen (NCR) Bestyrelsesmedlem 
Fra sekretariatet: Jan Bemmann (JB) General Sekretær 
  --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MT informerede om mødet med Thomas Bach afholdt i november 2012. TB er vores kontakt 
til DIF’s bestyrelse. 
Fra FU: Referater fra FU-møderne sendes til bestyrelsen fremover.  
FU er overbevist om at budgettet for EM-snooker er fornuftigt.  
På grund af manglende tilmelding til den planlagte bustur til Brandenburg er bussen aflyst. 
Næste bestyrelsesmøde er sat til den 25. april i Brøndby.  
Der udarbejdes en ny mødeplan umiddelbart i forlængelse af årsmødet i juni.  
Planlagt 4 regionalmøder hvoraf 2 desværre måtte aflyses på grund af manglende 
tilmeldinger.  
Esbjerg og Bramminge billardklubber er blevet pålagt af Esbjerg Kommune at betale 
gebyrer for den tid man ikke bruger lokalerne.  
Går dette igennem betyder det lukning af begge klubber. Niels Nüchel og DIF er på sagen. 
Også andre klubber er i kommuners søgelys vedr. udnyttelse af kommunale lokaler. Et tema 
vi skal være meget opmærksomme på.  
JB har deltaget i UMB’s årsmøde den 22. december 2012. CEB holder deres årsmøde i 
Brandenburg den 13. april.  
MT orienterede om status på DM i keglebillard i Kolding.  
Der foregår en del diskussion på bl.a. Facebook som vi forholder os til efter behov.  
Vi har besluttet at iværksætte projekt skomager allerede i denne sæson. Reglerne for spillet er 
tilpasset og der vil blive en indledende runde med 3 spillesteder den 11-12. maj og en finale en 
måned senere. Der er planlagt et DM i 2013-14. Alle kan deltage i den første turnering – 
senere vil vi opkræve kr. 200.- for et licenskort for ikke klubmedlemmer. 
EM i Snooker er ikke på plads endnu primært på grund af for høje hotelpriser.  
ML redegjorde for situationen vedr. 3-bande specielt om reglerne for udtagelse til EM og 
VM. Derudover er det problematisk at en af vores bedste spillere ikke spiller på den hjemlige 
scene og derfor ikke kan deltage i et dansk mesterskab.  
Vi har modtaget et tilbud fra en udbyder af casinospil der vil betale et mindre beløb for at få 
et link på vores hjemmeside. Bestyrelsen afventer udspil fra sponsorudvalget. 



EM i Brandenburg: 
Vi har 4 deltagere i 3-Bande for mænd: Brian Knudsen-Tonny Carlsen-Dion Nelin og Michael 
Lohse. For kvinder: Jeanette Jensen og Marianne Mortensen som også spiller fri carambole. 
5-Kegle individuelt: Jan Mortensen – Chr. Sønderby – Torben Matthisen – Erling Sjørup – 
Kim Henriksen – Lars Nielsen og Thomas Schrøder. I holdturneringen stiller JM-CS-TM og 
ES op. I 3-Bande for hold danner Poul Bjerring og Lars Duch par. Derudover deltager 
Sebastian Skøtt og Jonas Threms i 5-kegle for juniorer og Anders Henriksen i fri carambole 
på små og store borde. 
Medlemsregistreringen har en anderledes form end tidligere. Alle klubber/foreninger får et 
unikt nummer i DIF som anvendes ved registreringen. Vi har alle med denne gang og vi har 
nu 8600 registrerede medlemmer. 
Den planlagte snookerturnering på kegleborde er aflyst på grund af manglende tilmeldinger. 
JM orienterede om turneringsprogrammet med de muligheder der kommer i fremtiden. 
Totale ranglister og ranglister pr. klub bl.a. Vores nye programmør arbejder på højtryk med 
at få de forskellige funktioner klar til den nye sæson. Cupperne er under diskussion hvad 
angår form og præmier.  
 
Indlæg fra aktivitetsudvalget – Carsten Andersen: 
 
Allerede nu er der igen skiftet ud i udvalget, Johnny Hansen Bristol er afløst af Niels Øland 
BK Frem. 
 
Ungdoms/talent instruktion 

I øjeblikket er vi i gang med at stable instruktion for unge talentfulde spillere på 
banen. Der bliver 3 steder i landet hvor der afholdes instruktion for 4 – 8 
deltagere hvert sted. Sjælland bliver nok i Hvalsø (mest centralt). Jylland bliver i 
kraftcenter Kolding og Nordjylland bliver i Aars eller kraftcenter Asaa. Lige nu 
er vi i gang med at samle informationer omkring spillerne og hvem som ønsker at 
deltage. Niels N. har sendt breve til klubberne som skal svare inden onsdag i 
vinterferien. 

High Performance kursus 
Dan er kommet med et oplæg til kurset High Performance, det kommer til at 
løber over hele året. Der er fastlagt 4 weekender (fredag – søndag) i Odense hvor 
kurset skal forgå. April og maj i foråret og august og september i efteråret. 
 
Igangværende instruktion: 
Forespørgsel på instruktion i Værløse venter på svar tilbage. 
Forespørgsel på keglediamantsystemet i Ebeltoft venter på tilbagemelding. 
Der forgår instruktion i Ølstykke, der er 2 hold, deres 1. hold i kegler og så nogle 
mindre øvede. Det er aftalt at der undervises 2 aftner. Første gang i januar og 2. 
gang i marts. 

Instruktion i forbindelse med EM i Tyskland. 

Jeg har aftalt med Dan Nielsen at give instruktion til deltageren Anders 
Henriksen, instruktionen forgår i KBK/BNV, det aftalt at de mødes nogle 
eftermiddage og aftner. Samt 1 – 2 lørdage. 
Jonas Threms vil op til EM få instruktion af Lars Øder, instruktionen forgår i 
(måske kraftcenter) Vejby Billard Klub. Det er aftalt at de mødes 5 – 10 gange 
inden EM. 

 



Billardskolen: 
Der prøves et nyt koncept i efteråret 2013. 
Termin: Flyttes til den sidste weekend i uge 42 i 2013. Derefter vil vi forsøge 

med weekend i foråret fra 2014, således at det kan koordineres med 
Ungdomscupperne  
 Tidspunkt: Fredag til søndag 
 Ide: Eventuelt kunne der arrangeres en Ungdomscup i forbindelse 
med en sådan Billardskole 

 Instruktion 2 dage - fredag og søndag 
 Ungdomscup 1 dag - lørdag 
Arrangører: 3 Kraftcentre klubber (Jylland, Fyn og Sjælland)Ikast,  

Bristol og Højen 
 De tre klubber spørges 
Instruktører: Primært klubbens egne 
 

Uddannelsesweekend: 
I et forsøg på at styrke uddannelsen af instruktører vil vi forsøge at placere 
uddannelsen af klubinstruktører i Kraftcentrene. 
1. Afholdes over 2 lørdage á 9 timer 

Indholdet skulle være det samme som på nuværende Uddannelsesweekend, hvor 
der er mulighed for at tage klubinstruktør I og II. 
Model 1 kræver at indholdet bliver inddelt i 6 moduler. 
Model 2 kunne afvikles med en lørdag som er billardfaglig og 1 lørdag med DIF 
indhold (psykologi, træningsplanlægning m.m.) 

Retningslinjer for instruktion: 
Som udgangspunkt vil den instruktion som foregår og planlægges i 
Kraftcentrene være betalt af DDBU. DDBU og Kraftcentrene står som indbyder. 
Instruktion i klubber. Bestilles ved kontakt til kraftcentrene. Som så udsender en 
instruktør. Afregning er et mellemværende mellem Kraftcenter/instruktør og 
klubben. 
De endelige retningslinjer udarbejdes og gennemgås med kontoret og 
Aktivitetsudvalget i januar måned 

 
Næste møde i udvalget:  Kolding lørdag D. 23. februar kl. 09.00 
  Deltagere: Niels Øland, Niels Rasmussen, Niels Nüchel og Carsten 
Andersen 
 
Eliteudvalget Michael Lohse 
Orienterer om elite og talentarbejde primært indenfor 5-kegle og 3-bande som skal samkøres 
mere end det er for nuværende. 
Elite og turneringsudvalget vil fremover køre tæt sammen. De mange ændringer de sidste år 
specielt indenfor 3-bande har medført diskussioner og spørgsmål om bl.a. ranglister. På næste 
møde i eliteudvalget vil vi diskutere forskellige løsningsmodeller vedr. disse. Et andet område 
som eliteudvalget skal have på plads er spørgsmålet om 3-bande tours/3-bande DM og 3-
Bande slutspil. 
 
Økonomi Niels Chr. Kjær 
Det endelige årsresultat for 2012 kender vi først efter revisionen der påbegyndes den 6. marts. 
Budget for 2013 er fastlagt. Konteringsformen er omlagt således at indtægter og udgifter 
konteres hver for sig og ikke modregnes på samme konto. Budgettet for 2013 viser et resultat 



tæt på +-0. 
 
Eventuelt: 
CA arbejder med teknikmærke i 5-kegler. Udvalgsformændene opfordres til at bruge 
nyhedsbrevene der udkommer hver måned til at informere ud til vores medlemmer. 
Stævnelederproblematikken om hvorvidt bestyrelsen kan være til stede til samtlige 18-20 
finaler blev diskuteret. Der blev ikke truffet en endelig beslutning men der er enighed om at 
en sådan snart skal træffes.  
Retningslinjerne for ledere og spillere i forbindelse med Brandenburg blev fastlagt. 
 
Med venlig hilsen 
Jan Bemmann 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport fra FU - MT 
Medlemsregistrering – Skomagertiltag – Sponsorplaner – EM Snooker – EM Brandenburg 
JB 
Rapport fra Udvalgene 
Økonomi – NCK 
Handlingsplaner for 2013 for hvert udvalg – med 2 fokusområder der skal gennemføres i 
2013. 
Eventuelt 
 
Med venlig hilsen 
Mikael Toft 


