REFERAT
BM 03-2016
Dato: 3. Juni 2016
Sted: Vissenbjerg Storkro
Tid: 16.00
Flemming B. Knudsen
Formand
(FBK)
Michael B. Nielsen
Næstformand
(MBN)
Kasper Kristoffersen
Pool
(KK)
Jan Mortensen
Formand TU-Udvalget
(JM)
Jan Bemmann
Generalsekretær
(JB)
Niels Nüchel
Udviklingskonsulent
(NN)
Kent Erichsen
Suppleant
(KE)
Hanne Rasmussen
Turneringsadministrator
(HR)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afbud fra: Dan Nielsen – Peter Graversen – Tina Hjorth – Niels Chr. Kjær
FBK startede mødet med en opdatering af personspørgsmålene for de ledige poster i bestyrelsen.
DDBU opstiller Paul Alring som formand for Aktivitetsudvalget og Per Micki Christensen som
koordinator for Snookerudvalget og begge har accepteret indstillingerne.
FBK gennemgik herefter de slides der er planlagt til at blive fremvist på det kommende temamøde.
Vi havde entreret med Sports-web til at streame fra EM i Fri Carambole U21. Kvaliteten og
økonomien var tilfredsstillende. Det eneste der manglede var et topkamera. Derudover er en af de
vigtigste funktioner ved livestreaming at vi har en kommentator der er i stand til give streamingen
både humor og liv.
Crowdfunding er et område vi skal være opmærksomme på. Team-Copenhagen eksisterer
stadigvæk og denne pulje kunne være interessant overfor de spillere vi har i Københavns
Kommune.
Billardens Dag skal promoveres i god tid således at vi får mange flere end de 10-12 klubber der
deltog i 2016.
Status på livestreaming og de fremtidige muligheder kom herefter til debat.
I 2016 har stort set hele konceptet været baseret på at Kent Erichsen har været tovholder på
streamingen. Det er logisk at sådan kan det ikke fortsætte hvorfor vi skal finde en løsning
gældende fra 2017. Et af problemerne generelt har været at båndbredden ikke har været
tilfredsstillende. Vi har streamet med 30 billeder pr. sekund men hvis vi skal levere en optimal
kvalitet hvor ballerne ikke løber ujævnt skal vi streame med 60 billeder pr. sekund – hvilket stiller
større krav til båndbredden.
De faktorer som vi skal kunne opfylde er at højne kvaliteten, en nem og hurtig installation og
nedtagning og personer som kan sørge for dette. Derudover kommentatorer og specielt vigtigt:
Profilering af streamingen, således at det ikke kun er billardspillere der er klar over at vi streamer.
Der findes et utal af muligheder for streaming som alle munder ud i økonomi både på indtægts –
og udgiftssiden.
Vi arbejder videre for at få et så godt beslutningsgrundlag som muligt inden vi afgør hvilken
løsning vi skal satse på fremover.
Vi er begyndt at bruge puljeskemaer som et online værktøj – men der findes i forvejen flere

forskellige løsninger. Vi skal standardisere så vi for carambole og keglebillard har den samme
template.
FBK orienterede om sponsor situationen på forskellige områder.
Årsmødet:
Den udsendte dagsorden blev gennemgået med DDBU’s opstillede dirigent Søren Gøtzsche.
SG henledte opmærksomheden på at blandt de udsendte forslag til vedtægtsændringer i
Ordensudvalget og Sport-Appeludvalget vil fjernelsen af nogle få passager betyde at vi kommer i
konflikt med DIF’s lovregulativ omhandlende ovennævnte 2 udvalg. Vi trækker derfor
ændringsforslagene.
Mødet slut 18.45
Med venlig hilsen
Jan Bemmann

