DEN DANSKE BILLARD UNION
Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
REFERAT
Bestyrelsesmøde 02-2018
23. april på Hotel Nyborg Strand
kl. 19.00

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

FBK
MBN
JM
MM
JL
ES
KE
PMC
JB
NN

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

Thomas Bach

TB

Næstformand DIF

Dagsorden:
Pkt. 1

Kommentarer/bemærkninger til referat fra sidste møde den 19.
februar 2018.

Pkt. 2

Orientering fra sekretariatet/Jan Bemmann

Pkt. 3

Orientering fra Udviklingskonsulent/Niels Nüchel

Pkt. 4

Opdatering på strategiarbejde i DDBU

Pkt. 5

Årsmøde på Vissenbjerg Storkro

Pkt. 6

Opdatering på planlægningen af VM i Randers 2019

Pkt. 7

Eventuelt

I forbindelse med besøget af Thomas Bach, blev det aftalt, at mødets første
del ville handle om stof relateret til DDBU/DIF.
I forbindelse med DDBU’s strategiplan - Synlighed fra 2014 – har bestyrelsen
modtaget en opdatering af planen. Denne plan nærmer sig sin udløbsdato,
hvorfor vi snart skal have aftalt en ny, sideløbende med DIF strategiaftalen.
Elementer fra DDBU’s strategiplan, vil blive implementeret i de 3 spor vi har
aftalt med DIF.

FBK har brug for, at de forskellige tovholdere på disciplinerne, gør sig tanker
om deres resort område, i forhold til opstillinger af målsætninger for disse.
FBK gennemgik herefter DDBU’s strategiplan.
Det er lykkedes at afvikle flere regionalmøder, hvor emnerne var
turneringsspørgsmål og organisationsarbejde.
I forbindelse med organisationsarbejdet har vi givet klubberne 4
pejlemærker, som klubberne skal arbejde med i forhold til deres interne
organisation: Medlemsrekruttering – strategisk ledelse – relationer og
kompetenceudvikling/aktiviteter i klubben.
I forbindelse med rekruttering til bestyrelsen på specifikke områder,
henviste TB til Petanque forbundet, som har haft succes med ”annoncering”
efter personer med de relevante kompetencer.
DDBU har været synlig i forbindelse med deltagelse i internationale møder,
og som arrangør af internationale turneringer i 3-bande/snooker/fri
carambole og 5- kegler. Derudover er planlægningen af VM i Randers i fuld
gang. Vi mangler dog større arrangementer i pool, for at komme hele vejen
rundt.
Visse målsætninger for eliten har dog været svære at opfylde.
Ranglisteplaceringer/medaljer og ønsker om videreavancement i
internationale turneringer. Eliteudvalget skal revurdere ved sit næste møde.
Målsætningen om, at DDBU skal være arrangør af internationale
begivenheder hvert 4 år, er mere end opfyldt, idet vi har haft arrangementer
hvert år i en længere periode. En klar målsætning er, at vi fortsætter denne
udvikling.
Positiv deltagelse ved EM for ungdom i Frankrig. Spillerne fremstod som et
hold både i opførsel og beklædning. At vi opnåede en solid støtte gennem
Crowdfunding, betød at vi kunne sende 6 unge mennesker til EM.
Hvad angår synlighed på TV har vi fået produceret en film om en billard klub i
samarbejde med TV2-Lorry, og vi fik fin omtale på TV2 News i forbindelse
med Daniel Kandis rekordserie på 147 i snooker.
Under 10% af klubberne deltog i Billardens Dag i februar 2018, på trods af at
omtalen af dagen allerede startede i september 2017. Dog opnåede flere af
de deltagende klubber gode resultater i forbindelse med
medlemsrekruttering.
FBK udtrykte stor tilfredshed med, at vi har modtaget støtte fra
initiativpuljen i DIF, til gennemførelsen af et planlagt projekt.

Herefter gik mødet over til den udsendte dagsorden:
Ad Pkt. 1
Kommentarer/bemærkninger til referat fra sidste møde den 19. februar
2018.
Der var ingen bemærkninger til selve referatet, men derimod en dialog om
opsætningen af dette.
Ad Pkt. 2
Orientering fra sekretariatet/Jan Bemmann
Vi har modtaget et tilbud fra et betting firma, vedr. links på vores
hjemmeside. Efter en længere diskussion blev det besluttet, at afvise
tilbuddet.
Vi har haft møde med en af vores sponsorer hvor betingelserne for det
fremtidige samarbejde blev fastlagt.
NN og JB arbejder videre med GDPR.
JB overværede finalestævnet i Skomar Masters. Stemningen var i top blandt
både tilskuere og spillere, og der er ingen tvivl om, at dette er en event der
skal fortsætte.
Ad Pkt. 3
Orientering fra Udviklingskonsulent Niels Nüchel
Info om de nye medlemstal er udsendt. Vi skal snarest tage stilling til form
og dato for den kommende billarddag i 2019. NN har aftalt møder med
Aarhus Snooker & Pool Klub/BK Fluen/Asaa BK og Osted BK indenfor de
næste 8-10 dage. Derudover en kort oversigt over igangværende projekter.
Der er netop uddannet 12 nye instruktører i Pool. Ralph Eckert stod for
uddannelsen. Omkring 200 deltagere i dette års Pool Cup. Vi introducerer en
ny disciplin: ”DM i Medlemsfremgang”. Førstepræmien bliver kr. 10.000.- Vi
har behov for at etablere en Facebookside – JB og NN arbejder videre.
Nyhedsbrevet skal fortrinsvis bestå af korte indlæg og være på maksimalt 10
– 12 sider. Nyhedsbrevet skal ikke være et forum for referater fra diverse
turneringer, som i princippet lige så godt kunne ligge på DDBU’s hjemmeside.
Ad Pkt. 4
Behandlet i første del af mødet
Ad Pkt. 5
Årsmøde på Vissenbjerg Storkro
Vi afholder et kort bestyrelsesmøde fra kl. 16.00 og spiser kl. 18.30.
Vores dirigent kommer til spisningen fredag aften.

Ad Pkt. 6
Opdatering på planlægningen af VM i Randers 2019
FBK orienterede om den møderække der er indledt med Randers Kommune
og Sport Event Danmark. Der er en række strategiske tiltag under
planlægning, hvilket vi kommer tilbage til inden sommerferien.
Vi er i dialog med en dansk TV - station om transmission fra stævnet.
Ad Pkt. 7
Eventuelt
PMC omtalte en matchfixingsag mellem 2 snookerspillere, hvor DIF’s
afgørelse ved appelinstansen gik imod DDBU’s indstilling. Det endte dog med
at DDBU fik medhold. Sagen vil indgå i formandens beretning til årsmødet.
Der vil blive ændret i vores turneringsreglement i forbindelse med testning af
alkohol. Der vil blive indkøbt et alkoholmeter til brug for stikprøvekontrol.
Mødet slut 22.30
Med venlig hilsen
Jan Bemmann

