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

REFERAT 

Bestyrelsesmøde 02-2016 
12. April 2016 i Villa Gulle Nyborg 

kl. 18.00 – 22.00 

 
 

Deltagere: 

Flemming Knudsen  FBK Formand 

Michael B. Nielsen  MBN Næstformand  

Jan Mortensen  JM Formand for turneringsudvalget 

Peter Graversen  PG Formand for Snookerudvalget 

Kent Erichsen  KE Suppleant 

 

Niels Nüchel  NN Udviklingskonsulent 

Jan Bemmann  JB Generalsekretær 

 

Afbud fra Dan Nielsen, Kasper Kristoffersen, Niels Chr. Kjær og Tina Hjorth 

 

 
Sidste referat: 

Der var ingen bemærkninger. 
Formanden: 
Der er faldet dom i matchfixing sagen mod Allan Lys Jensen. Dommen blev på 9 mdr. fra suspensionsdatoen 
og straffen og suspension udløber den 11. maj. 
I denne forbindelse fik DDBU ikke besked om afgørelsen inden DIF udsendte en pressemeddelelse hvilket 
FBK har klaget over til DIF. 
DIF’s årsmøde afholdes fredag den 29. april med et formøde og selve årsmødet afholdes om lørdagen den 
30. april. Der er ikke andre fra bestyrelsen der har mulighed for at deltage bortset fra FBK. 
DDBU’s årsmøde afholdes lørdag den 4. juni og i denne forbindelse skal JB have beretningerne fra 
turneringsudvalget – eliteudvalget – pool og snookerudvalgene senest den 4. maj som er sidste frist for 
indkomne forslag. 
Bestyrelsen afventer indstillinger til Årets Spiller og DDBU’s lederpris fra klubberne – egne emner blev 
diskuteret.  
Derudover blev det konstateret at ingen emner til formandsposten til Aktivitetsudvalget på basis af 
udsendte opfordringer har henvendt sig til bestyrelsen. Der arbejdes videre med at kontakte et par emner. 
FBK deltager i CEB’s ekstraordinære møde den 23. april.  
Der bliver 10 deltagere fra 6 nationer til EM i fri carambole U/21.Vi har en udfordring hvad angår dommere 
hvilket der arbejdes videre med.  
 

 
 



Sekretariatet 

Det nye medlemstal er 8046 hvilket er en tilbagegang på ca. 300 medlemmer. 

Vi sender et hold til Belgien i 5-Kegler. Forventningen er en tredje plads. 

Karsten Jørgensen som er turneringsadministrator i Øst er sygemeldt på ubestemt tid. 

Formen for god opførsel fra spillere der sendes til udenlandske turneringer blev diskuteret, ligesom vi skal 

revidere info om hvilke krav DDBU stiller til spillerne.  

Eliteudvalg 

I samarbejde med Grøndal BK arrangeres en Clinic mede Dick Jaspers. Lørdag den 23. april for udpegede 

spillere af DDBU og søndag den 24. april gælder det spillere fra Grøndal BK. 

BK Grøndal vandt Søren Søgaard Ligaen i 3-Bande hvilket var den 10’ende gang klubben vandt 

holdmesterskabet. 

Vejby vandt tilsvarende Søren Søgaard Ligaen i keglebillard for 5 gang inden for de sidste 10 år. 

Aalborg og BK 2004 rykker op i elitedivisionen i 3-bande og Næstved og Spjald er de nye klubber i 

Elitedivisionen keglebillard. 

Johnny Hansen og Charlotte Sørensen genvandt begge deres danmarksmesterskaber i keglebillard og 5-Kgl 

DM blev vundet af Finn Mortensen. 

Den 30. april og 1. maj har BK Grøndal hjemmebane i Europacuppen i 3-Bande hvor der bliver rig lejlighed 

til at se billard i verdensklasse. 

Anders Henriksen er udtaget il VM i 3-bande for U/21 i Spanien 2 til 5 juni. Jan Szymula er med som coach 

for Anders H. 

Ladies Cup i 3-Bande og Fri i Belgien bliver en fast årlig turnering fremover. Eliteudvalget undersøger 

muligheden for dansk deltagelse. 

De nuværende bestyrelsesmøder er hæmmet af jævnlige afbud. MBN foreslår at der afholdes 2 fysiske 

bestyrelsesmøder – 1 om efteråret og 1 om foråret + det sædvanlige møde aftenen før årsmødet. De øvrige 

2-3 bestyrelsesmøder afholdes via Skype. 

Turneringsudvalget 

JM har kontaktet 4 personer vedr. et ungdomsudvalg som kunne placeres under aktivitetsudvalget. 

Vi prøver at få afviklet et DM i 3-Bande for kvinder hvis vi kan få 4 deltagere til at stille op. 

Der er planlagt et turneringsudvalgsmøde den 15. april hvor bl.a. vores IT-udvikling i forbindelse med KJ’s 

sygemelding er på dagsordenen.  

Snooker 

Nordisk mesterskab blev afviklet i CPH Pool&Snooker House i marts måned. Det meste gik godt – et par ting 

kunne have været bedre. Dommerplanen skred hvorfor nogle af gæsterne måtte træde til som dommere. 

Der blev streamet fra stævnet hvorimod vi ikke fik nogen mediedækning. Dette på trods af at vi havde gjort 

meget ud af at informere bredt. Der var 40 deltagere med 4 danskere ud af de sidste 16 og resultatet blev 

en andenplads ved Rune Kampe.  

Der er afholdt kvalifikation til DM med 53 deltagere. De sidste 32 spiller færdigt i bededagsferien. 

PG ønsker større ansvar turneringsmæssigt lagt ud i klubberne så der bliver mere tid til at koncentrere sig 

om de større linjer. Yderligere vil PG tilpasse turneringerne lidt efter den tyske model hvor flere klubber 

med 2 borde kan have turneringer med færre deltagere. 

PG planlægger at sende 2 repræsentanter til EM i juni måned i Letland. Begge har chancer individuelt og i 

holdkonkurrencen og begge deltager i 6-Red disciplinen. Der satses på at sende 4 unge af sted i august til 

VM U/18.   

 



Kent Erichsen 

Ønsker en opdatering af vores materialereglement i bl.a. i forbindelse med en godkendelsesliste over hvilke 

klæder, borde og øvrige materialer der kan anvendes i de forskellige discipliner. 

Nogle få kegleklubber har Royal Pro på deres borde – nogle er tilfredse andre går tilbage til Simonis. 

KE ønsker en fast frist for klædepålægning inden et DM.  

KE har haft en travl vinter med op og igangsætning af streaming fra mange DM. Dette skal ændres næste 

år. Vi skal have et system der er mindre omstændeligt. Det ville være en stor fordel hvis klubberne selv 

investerede i udstyret.  

Vi kan forudse at det i fremtiden bliver sværere at finde arrangører til vores større danske mesterskaber. 

Der er ikke ret mange klubber der f.eks. har 4 caramboleborde. Muligheden for at ændre afviklingen af et 

DM skal diskuteres.  

 

Niels Nüchel – Udviklingskonsulent 

Pressemeddelelser skal sendes til NN som sørger for videreforsendelse. 

KBK vil gerne arrangere instruktion og NN tager kontakt til klubben. 

Landsfinale i PoolCup 16 og 17 april med 64 deltagere. 

Oplæg fra NN vedr. de kommende arbejdsopgaver de næste 9-12 måneder. 

Det forventes at fordelingsnøglen afskaffes hvorfor vi i år i samarbejde med DIF står mere frit i forhold til 

kommende aktiviteter. 

I første omgang udsendes et spørgeskema hvor svarene fra klubberne bearbejdes og planer udarbejdes.  

Mødet slut kl. 21.30 

Med venlig hilsen 

Jan Bemmann  

 


