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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 
  --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sidste referat fra BM 8. februar godkendt. 
FU – referater er efterfølgende tilsendt alle bestyrelsesmedlemmer 
 
Mikael Toft: 
Omtalte EM i Brandenburg som et flot arrangement der fortsætter hvert andet år i 10 år i Brandenburg. 
Der var streaming på alle bordene fra Kozoom med en rimelig god kvalitet. 
Wolfgang Rittmann nævnte på CEB-Årsmødet at stævnet i Brandenburg ville udvise et underskud på 160.000 euro 
hvilket svarer til ¼ af CEB’s egenkapital. 
CEB’s sekretær gennem mange år – Johny Houtch – trådte tilbage på grund af alder. JH bliver dog i en 
overgangsperiode indtil den nyvalgte Biermann er indfaset i organisationen. 
MT bad ML og JM om at udarbejde en rapport fra Brandenburg omhandlende præstationer – målsætninger fremadrettet. 
MT roste DM arrangementet i keglebillard i Kolding. Der var streaming fra stævnet. Desværre var kapaciteten på 
båndbredden ikke stor nok til at klare efterspørgslen idet denne var langt større end forventet. 
For at imødegå disse problemer i fremtiden har bestyrelsen besluttet at nedsætte et udvalg der får til opgave at udarbejde 
et ”Streamingsprojekt” med det formål at streame fra finalerne i DM. 
Et andet projekt der søsættes måske allerede inden sommerferien er bidrag til vores billedarkiv og spillerprofiler. Alle 
elite og mesterrække spillere skal indgå i en database omhandlende Billard – Pool og Snooker således at programmer til 
bl.a. DM finaler kan vise alle de deltagende aktører. 
Der er ønsker om bedre kommunikation på hjemmesider og Facebook.  
Jan Mortensen 
Der er nye regler på vej i 5-kegle: 
Ikke point i udlæg.  
Distance 60 – bedst af 3 sæt i puljespillet – 5 i knock- out fasen 
Forskellige regler for placering ved bordet.  
GP internationalt i 5-kegle i forskellige lande.  
JM har en landstræner i støbeskeen for 5-kegle idet vores bedste spillere har et ønske om at blive bedre. 
Der er planer om en international turnering for hold i 5-kegle i juni 2014.  
Derudover spilles EM i Milano i april 2014. 
Carsten Andersen 
HP er aflyst pga. for få tilmeldinger. 
Dan vil i slutningen af året starte et nyt HP kursus op, dette vil forgå i øst og ligge på hverdagsaftner. 
Vi har i første kvartal fået afviklet instruktion til Anders Henriksen og Jonas Threms pga. deres deltagelse ved EM. 



Vi har sat gang i ungdomsinstruktionen i Kolding og Hvalsø, der var ikke nok tilmeldt fra region nord. Der mangler 1 
samling i Kolding, og i øst har vi afholdt 2 samlinger. Som jeg kan se det er der op til flere mulige talenter i øst. 
Melding fra vest kommer senere når de har været til den sidste samling. 
Jeg har aftalt med Dan N. at han gerne vil arbejde videre med de bedste talenter. 
Jeg har talt med Dan om et evt. kursus for de spillere som vi sender ud i verden, for at deltage i forskellige 
mesterskaber. Dan mener det er muligt at sætte et kursus sammen, som vil styrke deltagerne mentalt, og forbedre 
mulighederne for at yde på topniveau. 
Der er i øjeblikket forespørgsel fra 1 klub om instruktion, det er Vig. Jeg har taget kontakt og venter på svar fra 
klubben. 
Udarbejdelse af et teknikmærke i 5 kegler er nu muligt, dog skal jeg bruge noget hjælp til udarbejdelse af materiale og 
trykning. Jeg har fået go fra Jørgen Nielsen til at vi kan bruge hans materiale til mærkeprøven. 
Vi arbejder også med at få lagt alle UM-finaler sammen for ungdom. Hermed menes at alle finaler spille samme 
weekend og sted. Dette tiltag håber vi i udvalget vil styrke tilmeldinger til mesterskaberne i ungdomsrækkerne, fordi 
alle mødes og for en hyggelig weekend. 
Vi skal i gang med at udarbejde en ny uddannelse, Ungdomsinstruktør for begyndere. 

Mangler stadig svar fra eliteudvalget omkring ungdomstalenter, og et svar på hvad har eliteudvalget af planer for 
området. 
CA fokuserede især på 3-bande spillernes manglende præstationer i Brandenburg. Foreslår at vi udvikler mentaltræning 
til vores internationale spillere generelt.  
Talenttræningen kører for øjeblikket men skal ændres i den nye sæson. Der er planer om at ungdomsspillerene kan 
deltage i seniorturneringen. 
I forbindelse med billardskolen kan der arrangeres en officiel ungdomscup lørdag/søndag i efterårsferien. 
Michael Lohse  
Bronzemedaljer til Sebastian Skøtt i 5-kegle og til 5-kegle holdet. ML vil følge op med 3-bande spillerne om 
hændelsesforløbet i Brandenburg. Derudover vil ML tage kontakt til vores talenter og diskutere deres profil. 
DM i keglebillard viser et stigende niveau. 
NR påpegede at vi i vores diskussion også burde gøre mere for bredden. Svarene fra bestyrelsen var at vi udbyder et 
væld af turneringer – cupper osv. Det er dog vigtigt at sporten bliver promoveret overfor omverdenen hvilket hviler på 
elitens præstationer.  
Niels Chr. Kjær 
Første kvartalsrapport ligger tæt på budgettet hvilket er tilfredsstilende. Vi har indtil nu undgået at trække på 
kassekreditten. Primo juni udsendes et skema til alle udvalg som skal melde tilbage med et skøn for forbruget for resten 
af året. 
Årsregnskabet blev herefter gennemgået og underskrevet af bestyrelsen. Der er aftalt møde den 27. maj med de interne 
revisorer. 
Lederpriser 
Vi har modtaget en indstilling til DDBU’s Lederpris og Årets Spiller som er efterkommet og vil blive uddelt på det 
kommende årsmøde. 
Sponsorer 
Sponsorer kontaktes i juni i forbindelse med fornyelse af kontrakter. 
Skomager 
Tilmeldingen til denne nye turnering er startet. Tilmelding kan foregå via den nye webshop eller igennem klubberne. 
Snooker 
JB har holdt møde med Odense Sport & Event vedr. de afgørende hotelpriser i forbindelse med vores ansøgning om at 
arrangere EM i Snooker i 2014. 
DIF’s Årsmøde 
DIF’s årsmøde afholdes lørdag den 4. maj hvor NCK deltager på DDBU’s vegne. Der er formøde fredag aften hvor 
NCK og JB deltager. 
Webshop 
Er nu etableret på www.ddbu.dk og vil blive brugt både til tilmeldinger til særlige turneringer og til køb af DVD og 
bøger. 
Kraftcentre 
Der mangler endnu at færdiggøre aftaler med en del af de udpegede kraftcentre. Dette skal være på plads inden 
sommerferien. 
Stævneledere 
Bestyrelsen har den opfattelse at vores danske mesterskaber skal være repræsenteret af et medlem af bestyrelsen. Med 
omkring 20 danske mesterskaber er det oplagt at dette ikke kan lade sig gøre. Derfor er det besluttet at der til følgende 
mesterskaber vil være en repræsentant fra bestyrelsen til stede som stævneleder til følgende finaler: Keglebillard 
individuelt og slutspil Elitedivisionen. 3-Bande Carambole individuelt for herrer og slutspil Elitedivisionen. DM i 5-



kegle og DM i Snooker. Derudover sæsonafslutningen i Pool i december og endvidere DM finalerne for Juniorer i 
Keglebillard/3-Bande og 5 kegle. I de øvrige finaler vil den arrangerende klub selv være stævneleder. 
Næste møde: 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 31.5.2013 fra kl. 16 i Idrættens Hus. 
I forbindelse med mødet aftales det kommende års bestyrelsesmøder. 
 
Med venlig hilsen 
Jan Bemmann 
Generalsekretær DDBU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


