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Den nye formand for DDBU Flemming B. Knudsen (FBK)bød velkommen til dette hans første 
bestyrelsesmøde. Peter Graversen (PG) havde forinden mødet meddelt at han deltog under 
protest over at mødet blev afholdt på hotel med forplejning.  



 
Ved forespørgsel fra formanden til øvrige medlemmer i bestyrelsen, hvor vidt andre også deltog i 
mødet pga. protest i lige fod med snooker repræsentanten, var tilbagemeldingen fra de øvrige, at 
snooker repræsentanten stod helt alene med den opfattelse. 
Øvrige bakkede op omkring møderammen. 
FBK svarede Peter Graversen, at ud fra sin vurdering som formand for unionen, var det vigtigt for 
rammen omkring bestyrelsesmøderne, at der var nogle ordentlige mødevilkår for mødeafviklingen 
og at folk også fik lidt forplejning til mødet. 
Der er sat penge af til dette på budgettet, og bestyrelsesmedlemmerne yder alle et stort frivilligt 
arbejde og har ligeledes transport til møder, hvilket skal tages med ind over afviklingen af et 
bestyrelsesmøde. 
Der er ikke tale om et stort økonomisk forbrug ved bestyrelsesmøderne. 
Peter Graversen kommenterede på dette, at han ikke mente det var vægtige argumenter. 
Det blev ligeledes oplyst over for snookerrepræsentanten, at det var et noget uheldigt signal at 
sende til Billard Danmark, at han deltog i sit første bestyrelsesmøde under protest, og herunder 
som den eneste i bestyrelsen. 
DDBU formanden måtte gøre Peter Graversen opmærksom på, at han var snookerspillernes valgte 
repræsentant i bestyrelsen, og at han var de manges repræsentant. 
Han var ikke kun Peter Graversen. 
Han var endvidere valgt ind i DDBU bestyrelsen, og var dermed også officiel DDBU repræsentant. 
Det måtte han være bevidst om, og agere ud fra fremadrettet. 
PG påpegede at Snooker har følt sig overset og tilsidesat af DDBU og fremførte kritik af 
formandens svar til Copenhagen Pool & Snooker House idet PG ikke på forhånd var blevet 
inddraget i dette. FBK forklarede sine bevæggrunde for fremsendelsen af mailen til CPSH og 
påpegede at den fremtidige dialog føres på et sagligt og konstruktivt niveau. 
 
Med baggrund i udvidelsen af bestyrelsen og at der derudover var flere nye ansigter præsenterede 
hvert bestyrelsesmedlem sig selv. 
 
Ad punkt 1 – Bemærkninger til referat BM 01-15 af 6. februar 
Der var ingen kommentarer til referatet. 
 
Ad punkt 2 – Kort orientering fra Sekretariatet/generalsekretæren 
JB orienterede om de økonomiske retningslinjer unionen bliver drevet efter, og disse udsendes 
skriftligt til alle medlemmer af bestyrelsen. 
Der skal bestilles brobizz til bestyrelsesmedlemmerne og JB bad om en tilbagemelding fra dem der 
allerede har en sådan for en a jour føring. 
 
Ad punkt 3 – Formanden 
FBK har hurtigt efter sit valg til formand for DDBU lagt sine visioner frem – både på hjemmesiden 
og Facebook. Visionerne er afstemt efter den strategiplan der er vedtaget. Det er vigtigt at få 
forventningsafstemt i forhold til de arbejds- og ansvarsområder bestyrelsen har så alle er klar over 
hvilket mandat vi har at arbejde ud fra, og hvilke forventninger vi har til hinanden, i udførelsen af 
de opgaver der ligger frem for os.  



FBK har udarbejdet et udkast over hvert bestyrelsesmedlems arbejdsområder. Man er velkommen 
til at byde ind, både hvis man ikke kan se sig selv i nogle af forslagene, men også hvis man føler at 
der mangler områder man finder er en naturlig del af sin funktion.  
Der var ingen kommentarer til formandens arbejdsområder. 
 
Næstformanden – MBN 
Ønskede en tilføjelse til udkastet i forbindelse med arrangering af internationale turneringer i 
carambole. 
 
Formand for turneringsudvalget – JM 
Kunne godkende udkastet uden kommentarer. Under JM blev spørgsmålet om tilpasning af 
Billardresultater.dk til mobil og Ipad berørt. Der arbejdes på en løsning indenfor 2-3 uger. 
 
Formand for Eliteudvalget – TL 
Vil påtage sig arbejdet med at danne et overblik over talentmassen i keglebillard. 
Dan Nielsen påpegede at vi burde kunne rekruttere fra Ungdomscupperne og starte et langt sejt 
træk i udviklingen af ungdommen. FBK påpegede et styrket samarbejde og udvikling af 
kraftcentrene. Ud over dette et styrket samarbejde lokalt mellem klubberne f.eks. på 
trænerfronten. Hvad angår det nordiske samarbejde plejes dette af TL og til dels også af MBN. 
 
Formand for Aktivitetsudvalget – DN 
Bemærker kontakten til Team Danmark som måske primært burde ligge hos TL. DN påpeger at han 
i stedet vil betragte DIF som vores hovedsamarbejdspartner specielt inden for talentudviklingen.  
Dermed skal vi ikke udelukke en genoptagelse af dialogen med Team Danmark men må også 
konstatere at et økonomisk støtteprojekt derfra nok ligger noget ud i fremtiden. 
Et samarbejde kunne måske kunne etableres baseret på de unge talenter vi har inden for pool og 
snooker med basis i ATK – aldersrelateret træning. 
Peter Graversen påpeger at i snooker foregår en del aktiviteter som måske kunne implementeres i 
fordelingsnøglen og foreslår at man sætter sig sammen for at udrede dette. 
DN tilføjer at ved nedlæggelsen af lokalunionerne forsvandt det breddearbejde disse udførte. 
DDBU har fokuseret på eliten men fremadrettet skal der arbejdes over et bredere spektrum. 
Kasper Kristoffersen omtalte en ordning hvor man i Team Danmark fik kort til fitnesscentre – både 
i Idrættens Hus og i fitness.dk. 
Denne ordning gælder stadigvæk men det kræves at man er Team-Danmark støttet. 
 
Formand for pool udvalget – KK 
Kunne se udfordring i Elite og talentgruppe hvorimod de punkter der er skitseret generelt indgår i 
det daglige i forvejen. 
NN ønsker en bredere tilgang til talentudviklingen i pool. Samarbejdet med Ungdomsringen har 
været en vigtig del i rekruttering af ungdom, men uden krav til klubberne om aktiv deltagelse i 
netop denne rekruttering får vi ingen ekstra tilgang. 
 
Formand for Snookerudvalget – PG 
Roste formanden for det fremsendte udkast og havde kun kommentarer vedr. det økonomiske 
ansvar for udvalget. JB kunne oplyse at når halvårsresultatet foreligger vil udvalgsformændene 



blive orienteret om deres udvalgs forbrug i forhold til budgettet. Derudover vil 
udvalgsformændene blive bedt om en oversigt over næste halvårs aktiviteter og i denne 
forbindelse en økonomisk ramme for disse. Vil gerne have indført i udkastet at udvalgsformanden 
er ansvarlig for det økonomiske forbrug i sit eget udvalg.  
Ved den fremtidige budgetlægning efterlyser DN en større samlet dialog i stedet for den tidligere 
rutine hvor ønskerne fra udvalgene behandles alene af FU og også afgøres i dette forum. 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanters arbejdsområder. 
FBK har en forventning om at have et tæt samarbejde med Tina Hjort vedr. strategiplanen. TH har 
selv en forventning om at de øvrige bestyrelsesmedlemmer trækker på hendes ekspertise på 
forskellige områder.  
Kent Erichsen er imod den ”siloopdeling” vi har i vores organisation og efterlyser et udvidet 
samarbejde på tværs af disciplinerne. FBK nævnte f.eks. eliteudvalget hvor pool og snooker også 
er repræsenteret som et eksempel på at grundlaget for det udvidede samarbejde allerede 
eksisterer.  
 
Kommende møder: 
Der bliver planlagt bestyrelsesmøder i september – november – februar og april. 
Årsmødets afvikling er ikke afgjort endnu idet spørgsmålet om temamøder i forbindelse med 
årsmødet først skal afklares.  
Udvalgene afholder selv de møder de finder nødvendige. KE får opgaven med at implementere 
Skype eller andre muligheder for videomøder.  
Ved første BM i september inviterer vi Martin Borch fra DIF til at deltage. Dato for møde i 
september bliver torsdag den 17 i IH kl. 18.30 og i november torsdag den 19 kl. 18.30 i Bristol. PG 
tjekker med Bristol vedr. mødelokale. 
 
Streaming – KE 
Vi skal have afklaret vores holdning og metode vedr. streaming.  
Det optimale er at klubberne får permanente installationer således at vi ikke skal bruge tid på 
opsætning og nedtagning af udstyr. En klubinstallation med egen server vil ligge på omkring 8.000 
kr. pr. bord afhængig af bl.a. dollarkursen. 
Vi planlægger at streame fra de store finaler i keglebillard og 3-bande. 5-kegle og pool/snooker.  
Det bliver en del af aftalen med den arrangerende klub at streaming skal indgå i 
stævneafviklingen. Retningslinjer for bl.a. sponsorindtægter ved streaming skal implementeres i 
vores stævnemanuskript.  
Der er muligheder for os i at sælge er færdigt produkt til TV selskaberne. PG har allerede gode 
kontakter til TV-2 Sport og TV 2 Lorry og TL nævner den nye sportskanal Eurosport Danmark.  
KE udarbejder et koncept til næste BM. 
 
Ad punkt 4 – orientering fra Næstformanden MBN 
Orienterede om udviklingen i UMB hvor præsidenten Jean Claude Dupont har trukket sig. Der 
vælges ny præsident og bestyrelse i Cairo den 16. januar. CEB fortsætter med det samlede EM i 
Brandenburg i 2017 og 2019. Der kommer en form for keglebillard på programmet i 2017 som 
demonstrationssport.  
Vi er i gang med at indgå en ny aftale med Simonis som indebærer at alle DM-finaler skal afvikles 



på Simonis klæder. Som modtræk mod Royal Pro har Simonis udviklet et nyt syntetisk klæde som 
monteres på banderne. Man beholder Simonis Rapid 300 som bundklæde. Der bliver afholdt NM i 
3-Bande i København første weekend i oktober.  
KE efterlyser mere info om aftalen med Simonis. Vi informerer bredt når aftalen med Simonis er 
indgået.  
 
Ad punkt 5 – Kassereren  
NCK havde meldt afbud på grund af sygdom. 
 
Ad punkt 6 – Orientering ved formanden for turneringsudvalget JM 
Der er flere der gerne vil gøre en indsats i et endnu ikke eksisterende ungdomsudvalg. DN 
garanterer at vi nok skal finde arbejdsopgaver til dem! Herefter fulgte en dialog om FB og vores 
nyhedsbreve. Nyhedsbrevet udskrives på baggrund af indkommet materiale og ikke generelt 
opsøgende fra redaktørens side.  
Vi indfører fra den nye sæson en telefontid på sekretariatet for Karsten Jørgensen således at KJ 
kan færdiggøre turneringerne og besvare mails uden samtidigt at skulle besvare telefonopkald. 
Det indebærer at KJ er ”fredet” telefonmæssigt fra kl. 8 til kl. 12. 
JM omtaler en ny klub som har samme adresse som BK Grøndal – CCB. 
Klubben har ansøgt om plads i 1. division i 3-bande. TU-udvalget behandler ansøgningen. 
 
Ad punkt 7 – Orientering ved formanden for Eliteudvalget – TL 
Vi må konstatere at ved EM i Brandenburg faldt vores elitespillere i stort omfang igennem. 
Sammenlignet med vores konkurrenter er vi faldet milevidt bagud i både 5-kegle og 3-bande.  
TL henviser til oplæg fra Michael Lohse som både er ambitiøst, hvad det gerne må være, men også 
dyrt, hvad så ikke må være. Men det handler om at vi skal stille meget større krav til vore spillere 
om træning, mental udvikling og livsførelse. Omvendt må spillerne stille krav til DDBU og det er 
her at økonomien kommer ind i billedet. TL fremsender oplægget til den øvrige bestyrelse. 
TL vil gerne frem til at kriterierne for udtagelse til EM og VM bliver ændret. JB undersøger om vi er 
tvunget til at sende en dansk mester til EM/VM i 3-bande.  
Indbydelser til NM i 3-bande skal udsendes snarest. TL tager kontakt til Norge. Indbydelser til tours 
er udsendt og i 3-bande er de nu tællende til DM. TL har kun fået positive tilbagemeldinger til den 
form tours får i den nye sæson. 
DN ønsker en revidering af den elite vi har for nærværende. Tror vi fortsat på om vi her kan 
komme tilbage til de gode resultater igen? Eller skal vi trække en streg i sandet og bygge en ny 
stamme af talenter op. Af emner kan nævnes: 
Krav om kampe på udenlandske hold i 3-bande.  
Vi mangler trænere til vores unge pool spillere og vi skal til at bruge flere resourcer på dem. Vi skal 
have ledere med til mesterskaber som har forstand på spillet og som kan rådgive de unge spillere. 
 
Ad punkt 8 – Orientering ved formanden for aktivitetsudvalget – DN 
Mener vi skal ændre den kultur der eksisterer med hvad kan DDBU gøre for mig – til hvad kan jeg 
gøre for DDBU og hvad kan DDBU og jeg gøre sammen. Vigtigt at DDBU får meldt ud at vi i højere 
grad vil lave tiltag for bredden. Vi skal have gang i uddannelsestilbuddene igen og vi skal have 
rekrutteret flere der vil gøre et stykke arbejde for billardsporten.  
NN informerer at der pågår en opgave netop med at udarbejde en frivilligheds strategi i øjeblikket. 



JM efterlyser en stævnelederuddannelse samt en uddannelse af dommere. Vi skal have større 
fokus på ungdomscupperne.  
Hvad angår uddannelse kan meget baseres på video på You Tube etc.  
Hver tredje torsdag vil DN åbne en chat på Facebook.  
 
Ad punkt 9 – Orientering ved formanden for pooludvalget – KK 
Prøvede et nyt system i sidste år for de bedste spillere i Eliteligaen med op og nedrykning. Det 
virkede ikke helt efter hensigten.  
Vi har kigget lidt til Sverige og har nu lavet en løbende rangliste hvor man ud fra sin placering på 
denne kan deltage i forskellige tours.  
5-Kegle kunne måske implementere systemet der betyder at de bedste ikke kan deltage på 
underliggende niveauer. Der afholdes 2 DM i efteråret og planen er at vi afvikler alle pool 
disciplinerne samlet med 4 borde f.eks. på et hotel.  
Vi har lidt svært ved at planlægge aktiviteter når vi ikke helt kender budgettet for resten af året.  
Vi har planer om at indbyde til tema samlinger med foredrag.  
Der er dygtige spillere på vej i Herlev som trænes af Anders Beltoft men der kunne godt udvides 
med talenter fra andre dele af landet.  
 
Ad punkt 10 – Orientering ved formanden for snookerudvalget – PG 
PG er meget tilfreds med nu at være en del af bestyrelsen. Håber det medfører en forbedring af 
kommunikationen mellem snookerudvalget og DDBU.  
Snookerudvalget består af 4 personer – Rune Kampe, Daniel Jallov, Michael Bergsby-Andersen og 
Peter Graversen selv. Derudover er det aftalt at en person uden for udvalget skal arbejde med at 
skaffe sponsorater til snookeraktiviteter. Per Micki Christensen har på eget initiativer etableret et 
snookermagasin. Magasinet udkommer hver anden måned og PG skriver en fast klumme i 
magasinet. PG har 3 indlæg med i næste udgave af magasinet.  
Snooker har i Henrik Kaj Hansen en stor hjælp i at udbringe budskabet om dansk snooker.  
Langt de fleste snookerspillere er medlemmer i Copenhagen Pool og Snooker House/Frederiksberg 
Billard Klub. Snookerudvalget har et glimrende samarbejde med CPSH/FBK hvor især CPSH med 12 
borde og mange aktiviteter yder et uvurderligt bidrag til snookerudviklingen i Danmark. Der 
afholdes interne turneringer og instruktion i lokalerne. 
Vi sender hvert år et hold til EM med delvis egenbetaling. Det er en vigtig del af vores aktiviteter 
for eliten og for dem der udtages stilles høje krav til træning.  
Antallet af spillere er de sidste 2 år fordoblet hvert år.  
Der er afsat penge til at sende Rune Kampe og Hussam Al-Saffan på træneruddannelse i England 
under World Snooker regi. Begge yder allerede en stor indsats i instruktion både i Frederiksberg og 
i Bristol-Odense. 
Vi har vores egen hjemmeside og et reglement som skal revideres.  
Snooker har samme problem som pool angående antal borde i klubberne. Frederiksberg har 12 
borde den næststørste klub har 2. Vi er nødt til at ændre vores turneringsform meget lig pool idet 
alle turneringer ellers ville blive afholdt i København. Vi vil også udskrive turneringer hvor de 
bedste ikke kan deltage for at fremme bredden i dansk snooker.  
Vi halter bagud med hjemmeside og turneringssystemer og har i en del år haft problemer med 
registrering af gebyr og licenser. Pool har købt et nyt system som snooker er blevet opfordret til 
også at anvende. Det vil være ønskeligt hvis vi udvikler en mulighed for at købe licenser og 



turneringsindskud via en webshop. Systemet skal være klar til sæsonstart.  
Der blev afholdt nordisk mesterskab i snooker i Oslo. Turneringen havde deltagelse af 9 danskere 
og var en stor succes. Ovenikøbet fik vi en dansker på førstepladsen ved Rune Kampe. Vi skal 
undersøge muligheden for at arrangere mesterskabet i februar i København rent økonomisk. 
Prisen er omkring 20-25 t.kr. Efterfølgende blev diskuteret samarbejde, kommunikation, økonomi, 
og synlighed i bestyrelsen over for snooker. PG redegjorde for snookerspillernes opfattelse af 
DDBU gennem årene hvor man har følt sig tilsidesat og direkte svigtet. En forbedret 
kommunikation fremover er en af løsningsmodellerne for udviklingen mellem DDBU/Snooker.  
 
Ad punkt 11. Øvrige bestyrelsesmedlemmer/suppleanter 
Der var ingen bemærkninger under dette punkt 
Ad punkt 12. Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger under dette punkt. 
 
Næste møde afholdes den 17. september kl. 18.30 i Idrættens Hus. 
 
Mødet slut 23.50 
 
Med venlig hilsen 
Jan Bemmann 
 


