
REFERAT 
BM 04-2016 
Dato: 20. august 2016 
Sted: IH 
Tid: 17.00 
 
Flemming B. Knudsen  Formand    (FBK) 
Michael B. Nielsen  Næstformand  (MBN) 
Jakob Lyng   Pool   (JL) 
Jan Mortensen  Formand TU-Udvalget  (JM) 
Niels Chr. Kjær  Kasserer   (NCK) 
Kent Erichsen  Formand for Eliteudvalget  (KE) 
Paul Alring   Formand for Aktivitetsudvalget (PA) 
Per M. Christensen  Snooker   (PMC) 
Jan Bemmann  Generalsekretær  (JB) 
Niels Nüchel   Udviklingskonsulent  (NN) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tina Hjorth har orlov fra bestyrelsen 
 
Bestyrelsesmødet er berammet som et kort møde i forlængelse af det afholdte strategi seminar 
som startede kl. 13.00. 
JB informerede om budgetarbejdet hvor vi er i gang med at konstatere forbruget for sidste halvår 
af 2016. 
VM i 3-Bande er nu konfirmeret til november 2019 i Randers – afholdes i samarbejde med Randers 
Kommune og Sport Event Denmark. 
Klædepålægningerne til de DM hvor DDBU leverer klæder skal foretages af Søren Søgaard 14 dage 
før DM i keglebillard og 3 dage før i Carambole. 
Niels Nüchel er i gang med opfølgning på primært pool og snookerklubberne. Det udsendte 
spørgeskema er under bearbejdning.  
KE informerede om næste møde i Eliteudvalget den 6. september.  
FBK orienterede om de sponsortiltag på klædeområdet der foregår i øjeblikket. 
Projekt 2019 for 3-Bande hvor 5-6 spillere har givet tilsagn om at medvirke er afhængig af midler 
tilført udefra. Målet er at føre 3-4 spillere frem til vores VM i 2019.  
NM i 3-Bande afvikles i perioden 6 til 9. oktober og derudover afholder vi møde i NBC den 5. 
oktober i Idrættens Hus. 
I forbindelse med det netop afholdte seminar foreslår FBK at han og JB står som tovholdere på 
projektet overfor DIF og løbende informerer bestyrelsen om de tiltag der besluttes.  
Den nyvalgte ansvarlige for snooker PMC gav en orientering om udviklingen i snooker efter 
årsmødet. 
Der er nedsat et helt nyt udvalg som allerede har afholdt et par møder. Spillereglerne er blevet 
gennemgået og tilpasset og selve reglementet er opdateret med inspiration fra pool reglementet 
således at der overensstemmelse med DDBU’s vedtægter og turneringsreglement.   
Turneringsstrukturen er ændret med flere turneringer til bredden, eliten og også flere 
ungdomsturneringer. Der er dobbelt så mange turneringer som tidligere med faste formater. 



NN oplyser om mulighederne for udsendelse af pressemeddelelser – PMC vil tage kontakt til 
udvalgets presseansvarlige.  
Pool: 
Der er indført et rating system – et system der ligner systemerne i skak – badminton og 
bordtennis. Ratingen bruges til at inddele spillerne i elite – mesterrække o.s.v.  
Antallet af turneringer er reduceret – der var for mange i sidste sæson hvilket medførte at mange 
ikke tilmeldte sig turneringer på grund af for lang transport. 
I år har man for første gang i mange år afviklet et samlet DM over 4 dage i pinsen. Der var stor 
tilfredshed blandt spillerne og en af fordelene er at man ikke skal presse 4-5 mindre DM ind i 
turneringsplanen. 
JL ønsker også at igangsætte et eliteprojekt indenfor pool. Der er dog internt i pooludvalget ikke 
enighed om hvordan projektet skal gennemføres. Der forskellige opfattelser af hvem og hvordan 
en støtte til spillerne skal udmøntes og hvilke krav der skal stilles og opfyldes for at komme til EM. 
Der er opbakning fra bestyrelsen til holdningen om at der skal ydes en indsats efter de 
retningslinjer der bliver udstukket – et forhold der gælder i alle discipliner. 
Vi har fået en europamester i seniorrækken – spillere +41.  
Niveauet er rimeligt højt blandt de 8-10 bedste så godt resultat af Jan Keller. 
Der er flere unge på vej. De mangler dog en struktureret træning.  
Også for aktivitetsudvalget er der en nyvalgt formand.  
PA har haft et møde med NN vedr. træner uddannelse. PA har dog ikke haft tæt kontakt til sit 
udvalg endnu men har koncentreret sig om at udvikle videre på den velkendte guld/sølv og 
bronzeprøve i keglebillard.  
Til sidst gennemgik KE funktionerne i Skype for bestyrelsen med henblik på at vi skal bruge 
systemet til mødeaktiviteter. 
 
Mødet slut kl. 18.30 
 
Med venlig hilsen 
Jan Bemmann 
 
 
 


