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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MT bød velkommen til sæsonens første bestyrelsesmøde.
Referatet fra sidste BM – den 31. maj blev godkendt.
MT:
Det nye turneringsprogram er blevet introduceret ved ”Gå-hjem” møder over hele landet. Der har
været et stort fremmøde med en god dialog og mange tilfredse tilbagemeldinger. De klubber der har
og har haft problemer med installation af programmet har på opfordring henvendt sig til
sekretariatet for rådgivning.
Tilmelding til turneringerne ligger på niveau med sidste år. 1125 hold og 1283 antal individuelle
tilmeldinger.
Antal bestilte licenskort netop nu er 3.686.
Indkommende mails med konkrete forespørgsler skal besvares af den områdeansvarlige med cc til
øvrige bestyrelsesmedlemmer og sekretariat.
Frivillighed i DIF’s politiske program skal implementeres i vores strategi og handlingsplaner.
NCK- Økonomi:
Bortset fra uforudsete forskydninger i fakturering af holdtilmeldinger følger den økonomiske
udvikling budgettet.
Muligheden for at træde ud af fordelingsnøglen for en periode udskydes som beslutning til næste år.
ML – Eliteudvalget:
Rapport:
‐

Der er ændret i kvalifikationen til DM i 3 bande, hvilket har givet en del debat, og som følges nøje.
1. kval turnering er afviklet med stor succes!

‐

‐

Der arbejdes i skrivende stund på et strategi‐papir som måske kan støtte op om FU vision for DDBU,
herunder indgår der overvejelser omkring
o Udtagelseskriterier til internationale stævner
 Politisk/resultatet?
o Prioritering i forhold til økonomisk støtte
 Spillere
 Talenter
 Eliten
 Discipliner
 3 bande
 Pool
 5 – kegle
 Snooker
 Kegle
 Klassiske
Ændret spilleform i Eliten, primært hold ‐ > højere niveau i alle kampe og større bevågenhed
omkring sporten.
o Tidspunkter
o Færre hold, flere runder

‐

DR tv‐optagelser med udgangspunkt i de ovenstående tiltag. ‐> større sandsynlighed for sponsorer
og derved også de større stævner og arrangementer.

‐

Der bliver skabt en tættere kommunikation imellem pocket‐disciplinerne og eliteudvalget, i såvel
de økonomiske og beslutningsmæssige sammenhænge. Det er ikke tilfældet i øjeblikket og derfor
er det ikke tydeligt hvad der eksempelvis foregår i snooker, herunder baggrunden for de
beslutninger der træffes i bestyrelsen.

ML er i gang med at udarbejde en strategiplan for elite og talentarbejdet. Dette gøres i samarbejde
med Dan Nielsen.
Live streaming fra vores stævner kommer nærmere og er allerede i gang ved pool finaler.
Der er en kraftig udvikling i hardware og software – vi mangler faktisk kun uddannelse af personer
til at agere som ”teknikere”.
Vig har meldt fra som arrangør af DM i keglebillard i 2015 idet det planlagte spillested ikke står
færdigt til tiden.
CA – Aktivitetsudvalget:
Mange aktiviteter som har kørt i mange år er ikke længere i spil. Billardskolerne som startede med 3
skoler er aflyst i år. En mulighed er at afvikle skolerne i forbindelse med en ungdomscup. High
Performance og uddannelsesweekenden blev også aflyst.
Der er blevet afviklet ungdomsinstruktion i både øst og vest. Dan Nielsen træner Anders Henriksen
som deltog ved EM i Brandenburg i Fri carambole.
Der har været afviklet klubinstruktion i Sydfyn’s BK og instruktion er planlagt i Vig og Ølstykke.
Muligheden for et samlet LM for ungdom forelægges Turneringsudvalget.
Vi savner aktiviteter i kraftcentrene i forhold til instruktion og kurser.
Vi mangler en overbygning på klubtræner 2. Udvalget har møde sidst i september hvor vi vil
diskutere en eventuel klubtræner 3 uddannelse. Vi ønsker at uddanne instruktører i 5-kegle og 3bande for begyndere.

Derudover kunne vi ønske os 2 billardfri weekender om året som skulle bruges til uddannelse.
Eventuelt en dato i maj måned.
JM – Turneringsudvalget:
Siden sidste møde har vi sendt indbydelser ud til turneringerne i sæsonen 13/14. Efterfølgende er
alle holdturneringer lavet og udsendt. For vores regionale individuelle turneringer sluttede
tilmeldingen i sidste uge. Alle licenskort skulle også være sendt ud til klubberne på nær
eftertilmeldingerne.
Vores nye turneringsskema er også ved at være klar, og vores ansatte har været rundt i landet og
lavet en gennemgang i, hvordan det fungerer. Der har været rigtig mange med til disse møder, men
desværre også en del klubber som ikke kom, og mange af disse har lagt stort beslag på de ansattes
tid, til at høre og få hjælp til at downloade skemaerne.
Turneringsudvalget har behandlet protester fra Fredericia og Børkop vedr. oprykning til 1. division
3-Bande Vest. Konferencedagen for klubbernes turneringsledere afholdes den 22. februar 2014. På
dette møde kan alle turneringsspørgsmål samt forslag diskuteres. Mødet vil ikke være
beslutningsdygtigt men retvisende.
Turneringsprogrammet er stort set færdigt. Der er mange nye faciliteter i programmet. Det er
beklageligt at tiden for klubberne er blevet meget kort men de fleste klubber er dog på plads
allerede.
JSJ – Pr. og sponsorer:
Hektisk start på arbejdet med at skaffe sponsorer. Et planlagt besøg i Belgien hos Simonis og
Aramith er udsat indtil videre. Aftale er på plads med JMB vedr. klædepålægning for
kegledisciplinerne. Aftalen indebærer at klubberne i dette segment får leveret klæder til en pris af
1250.- kr. pr. bord. Elitedivisionen omdøbes til JBM Elite Keglebillard og er indgået for en 2 årig
periode. DDBU har forladt hovedsponsor begrebet for at stå frit i de kommende forhandlinger med
andre sponsoremner. Vores bankforbindelse er blevet besøgt vedr. sponsorat uden dog at en aftale
kom i stand. KB Fritidshuse har tegnet sponsorat vedr. licenskortene for en 3 årig periode. ML har
flere kontakter men afventer instrukser fra JSJ om handlemåde.
I forhold til PR - specielt om gode resultater i udlandet – skal vi have indført faste rutiner for hvem
der gør hvad. Fremover sender spillere der deltager i turneringer internationalt løbende en SMS til
Niels Nüchel for videre offentliggørelse.
JB – Sekretariatet:
Design på den nye hjemmeside er klar og blev godkendt af bestyrelsen.
Igangsættes omkring den 20. september.
Oprettelse af spillerprofiler igangsættes hurtigst muligt. Vi lægger en formular på nettet så spillerne
selv kan oprette sig. Tilmelding kan eventuelt også foregå ved de forskellige tours. Alle elite og
mesterrækkespillere skal være med i profilgalleriet.
Eventuelt:
Forslag fra Mick Jørgensen – Næstved BK – om indkøb af trailer til brug for markedsføring af
billardsporten blev diskuteret på mødet. Forslaget vil indgå i den kommende udredning af PRmulige aktiviteter.
Strategimøde i FU afholdes den 11 og 12. oktober. HS og NCK udarbejder oplæg.
Resultatet fremlægges på næste bestyrelsesmøde den 8 og 9. November hvor alle deltager.
Mødet sluttede 21.50
Med venlig hilsen
Jan Bemmann
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