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

REFERAT
Bestyrelsesmøde 01-2016
24. Februar 2016 i Fuglsangcentret i Fredericia
kl. 18.00 – 22.15
Deltagere:
Flemming Knudsen
Michael B. Nielsen
Jan Mortensen
Dan Nielsen
Peter Graversen
Kasper Kristoffersen
Tina Hjort
Niels Chr. Kjær
Kent Erichsen
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Formand
Næstformand
Formand for turneringsudvalget
Formand for Aktivitetsudvalget
Formand for Snookerudvalget
Formand for Pooludvalget
Bestyrelsesmedlem
Kasserer
Suppleant

Niels Nüchel
Jan Bemmann

NN
JB

Udviklingskonsulent
Generalsekretær

Afbud fra Dan Nielsen
Sekretariatet
JB redegjorde for den nye økonomiske støttestruktur som DIF formentlig vedtager på deres
årsmøde i April. Støtten går fra at være direkte aktivitetsafhængig til en model hvor 4-årige
planer baseret på en aftale med DIF finansieres og vurderes.
Støtten hviler på 3 ben – basisstøtte som udgør 40% af det samlede tilskud til forbundene og
som skal dække forbundets basisaktiviteter – 55% som projektstøtte – og yderligere 5% i en
aktivitetspulje. Nøglen er færdigimplementeret i 2019.
MBN og JB har været til et indledende møde med Sport Event Danmark og en by som har
vist interesse for at støtte VM i 3-Bande i 2019. Vi forventer en endelig afgørelse i midten af
april.
Medlemsregistreringen skal være færdig mandag den 29. februar. Vi mangler stadigvæk at få
nogle få klubber med.
Indbydelser til næste årsmøde – som vil starte med et temamøde kl. 10.00 – 12.00 – skal
udsendes absolut senest den 4. april 2016. Det blev afstemt hvem der fortsætter og hvem der
ønsker at trække sig fra bestyrelsen.

Udviklingskonsulenten
NN gennemgik herefter de arbejdsopgaver som udviklingskonsulenten skal gennemføre
i den kommende periode i samklang med DIF’s og vor egen strategiplan.
FU vil på det førstkommende FU-møde tage stilling til arbejdsopgaverne.
Formanden
Der er i forhold til DDBU’s strategiplan udsendt en opgørelse over opnåede mål. På
bestyrelsesmødet aftenen før årsmødet vil strategiplanen have højeste prioritet.
FBK opfordrerede alle medlemmer af bestyrelsen til at være mere aktive med indlæg til
nyhedsbrevene.
FBK gennemgik mødet i UMB i Cairo i januar og orienterede om hvilke personer der blev
valgt til de vigtigste poster.
På grund af CEB præsidenten Wolffgang Rittmann’s bortgang skal der afholdes
ekstraordinær kongres i CEB med valg af ny præsident. Mødet afholdes den 23. april og FBK
deltager på vegne af DDBU.
Det første møde vedr. EM i Fri carambole U/21 blev afholdt den 16. februar i IH.
Arbejdsopgaverne er fordelt og et opfølgningsmøde er aftalt til den 8. marts kl. 10 i IH.
Der er udsendt en info på FB vedr. dommere til stævnet og denne info/opfordring skal med i
næste nyhedsbrev.
Eliteudvalget
MBN orienterede om udviklingen i det nye spil Euro-Kegel hvor der er møde i udvalget i april
måned.
Vi har modtaget et forslag fra Chr. Sønderby og Thomas Andersen vedr. udtagelseskriterier i
5-kegle. Forslaget vil blive behandlet på næste eliteudvalgsmøde i maj måned.
3-Bande touren for A-B og C-spillere mangler specielt i Vest arrangører. I Øst er 3 ud af 4
afdelinger på plads. Finder der ikke arrangører bliver afdelingerne ikke gennemført.
Udtagelseskriterierne for specielt 5-Kegle har været diskuteret på FB. I denne forbindelse
forespørger JM om hvor mange vi kan sende til EM i Belgien i april måned.
Der er afsat 20 t.kr. i budgettet for 2016 hvilket gør at vi kan sende et enkelt 4-mandshold
afsted.
Udtagelse finder sted i forbindelse med DM i Ikast.
Turneringsudvalget
JM refererede fra sidste TU-udvalgsmøde. Her blev det besluttet at godkende et forslag fra
Vejby vedr. totalseedning i DM i keglebillard. KE var ikke umiddelbart tilfreds med denne
godkendelse, idet han mente at forslaget bl.a. ikke tager hensyn til de klubber der har mange
spillere på højt niveau, og derfor kommer i problemer med at skaffe dommere.
Som noget helt nyt er det muligt at indgå væddemål hos Danske Spil på billard. I første
omgang er der fastsat odds på vinderen af DM i 5-kegle i Ikast.
Oprettelsen af et ungdomsudvalg blev i princippet vedtaget. JM retter henvendelse til
relevante emner.
Flere klubber er i gang med at etablere streaming. Aars og Vejby er de næste der kommer
med på vognen. Sorana, Sakskøbing og Vejle er allerede installeret.
Der forsøges at få etableret streaming fra DM i 5-Kegle i Ikast. Dog skal vi finde en anden
løsning hvor streamingsudstyret kan monteres af alle.
Snooker

NM i Snooker nærmer sig. Stævnet arrangeres i Copenhagen PSH og antal deltagere er nu på
de planlagte 40. Der skal indkøbes medaljer og stævneprogrammet skal færdiggøres. PG
evaluerede det netop overståede EM som sportsligt ikke levede op til vores forventninger.
Kun Rune Kampe nåede ind blandt de sidste 64. Et nyt snookerudvalg er ved at være på
plads. De 5 Snooker Grand Prix der har været afviklet i denne sæson har alle haft et
deltagerantal på over 40. En formidabel succes. Bristol-Odense udvikler sig også positivt på
snookerfronten hvor der nu er etableret 4 borde og hvor der er dygtige folk til at planlægge
og give instruktion i Snooker.
Pool
KK informerede om tilstanden i pool. Der er udtaget 2 spillere til det kommende EM. KK så
gerne at vi også støttede seniordelen – de spillere der er over 40 år – og med det lille hold
burde der være økonomi til dette. I pinsen arrangeres for første gang i mange år et samlet
DM som afvikles i Aalborg i ABK31.
Økonomi
NCK orienterede om den økonomiske status. Resultatet for 2015 bliver et overskud på den
pæne del af 200 t.kr. Vi har dermed næsten nu opfyldt vore intentioner om en egenkapital tæt
på de 500 t.kr. Budgettet for 2016 er fastlagt. Her budgetteres med et lille overskud på knap
40 t.kr. NCK understregede at skal der bevilges penge til et endnu ikke planlagt formål eller
aktivitet skal beløbet findes inden for de rammer der er afstukket i budgettet.
Med venlig hilsen
Jan Bemmann
Generalsekretær

