DEN DANSKE BILLARD UNION
Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
REFERAT BM 05-16
24. november 2016 på Hotel Hesselet – Christianslundsvej 119 – Nyborg
Kl. 17.45

Deltagere fra bestyrelsen:
Flemming B. Knudsen (FBK)
Formand
Michael B. Nielsen
(MBN)
Næstformand
Niels Chr. Kjær
(NCK)
Kasserer
Kent Erichsen
(KE)
Eliteudvalgs formand
Jan Mortensen
(JM)
Turneringsudvalgsformand
Paul Alring
(PA)
Aktivitetsudvalgsformand
Jakob Lyng
(JL)
Pool Administrator
Per Micki Christensen (PMC)
Snooker Administrator
Tina Hjort Hansen
(THH)
Bestyrelsesmedlem
Niels Nüchel
(NN)
Udviklingskonsulent
Fra sekretariatet:
Jan Bemmann
(JB)
General Sekretær
-------------------------------------------------------------------------------------Afbud fra Tina Hjort Hansen, Jakob Lyng og Per Micki Christensen
Sidste referat:
Der var ingen bemærkninger til sidste referat.

Rapport fra formanden:
FBK orienterede om at den ene suppleant til bestyrelsen – Peter Larsen – har trukket
sig af personlige årsager. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Indlæg til nyhedsbrevet:
Nyhedsbrevet har fået ny design hvilket blev hilst med tilfredshed.
NN kunne dog godt bruge flere indlæg både fra bestyrelsen og fra vores
klubber/spillere. Deadline er den sidste dag i måneden.
Billarddagen:
Vi skal have flere klubber med i den næste billarddag.
Ved afholdte klubbesøg er der givet mange tilsagn om at man vil deltage.
Info vedr. billarddagen udsendes i forbindelse med næste nyhedsbrev.
De strategiske spor:
Vi har afleveret vores indstilling til hvilke strategiske spor vi skal følge i de
kommende år til DIF’s bestyrelse. Vores indstilling behandles den 6. december og vi
får derefter et tilbagesvar/godkendelse om at hvorvidt vi skal arbejde videre med
disse. Får vi grønt lys fastlægges handlingsplaner og målsætninger i samarbejde
med DIF for en periode på 4 år regnet fra den 1. januar 2018.
Regionalmøderne:
Der planlægges 4 regionalmøder i Jylland – 1 på Fyn, 1 på Sjælland og 1 på LollandFalster. Møderne afholdes i januar/februar.
Muligvis skal formen ændres til at handle mere om turneringer og mindre om politik.

Arbejdsfordeling i sekretariatet:
Efter Karsten Jørgensens bortgang er det besluttet at vi ikke genbesætter Karstens
stilling på sekretariatet. Hanne vil fremover varetage administrationen af
turneringerne for hele landet med hjælp fra sekretariatet i Brøndby. Vi opretholder
vores høje serviceniveau dog med den ændring at vores spillere ikke kan forvente at
ranglister fra diverse tours er uploadet allerede mandag morgen.
Sponsorat NM 3-Bande 2017 og 18:
DDBU har indgået en sponsoraftale med Simonis vedr. NM i 3-Bande for 2017 og
2018.
Også muligheder for at opnå ekstra indtægter gennem klik på reklamer fra
sponsorer.

Rapport fra sekretariatet:
Klubberne er blevet opfordret til at tjekke om deres oplysninger er opdateret i CFRregisteret idet medlemsregistreringen starter primo december og det derfor er
ekstremt vigtigt at tingene passer.
Ultimo november udsendes en opfordring til klubberne om at opdatere deres spillere
på billardresultater. Vi mangler mange mobilnumre og fødselsdage. Dette bedes
gjort inden 1. januar hvorefter vi vil være i stand til at sende SMS-beskeder til
klubbernes medlemmer. Mailadresser skal også opdateres således at nyhedsbreve
havner direkte i medlemmernes postkasser.
Snarest bliver spillerprofilerne færdige og derudover kigges der på listen over de
danske mestre – rekorder og listen over region og landsfinaler.
Der udsendes kontoudtog til klubberne pr. 1. december og igen pr. 31.12.2016.
Derudover vil en rykkerprocedure blive igangsat.

Rapport fra kassereren
Det forventes at året slutter med et pænt overskud.
Det forventede overskud betyder at vores egenkapital nærmer sig de 600 t.kr. Med
henblik på VM i 2019 er det en passende stødpude at disponere over. Vi har en god
likviditet der indebærer at det igen i dette regnskabsår ikke har været nødvendigt at
trække på kassekreditten.
Budgettet for 2017 er endnu ikke helt på plads men der budgetteres med et overskud
på 25 t.kr. Der afsættes 100 t.kr. til EM i Brandenburg i 2017 ligesom der planlægges
samlinger for vores bedste 3-bande spillere. Projekt 2019 bliver gennemført for egne
midler og der afsættes et rimeligt beløb til den vigtige talentudvikling.

Rapport fra turneringsudvalget
Alle turneringer administreres fra Brande og indtil videre fungerer det
tilfredsstillende. Vi skal have justeret lidt på de forskelligheder der eksisterer mellem
øst og vest for at gøre tingene så tilgængelige som muligt for Hanne Rasmussen i
Brande. Søgaardcupperne har tilmelding indtil den 15. december og der skal være
min. 50 deltagere i keglebillard og 30 i 3-bande at de gennemføres. Tenax er i gang
med stort set de samme hold som tidligere.
Der er som bekendt indført et nyt betalingssystem i 3-bande og 5-kegle tours.
Deltagerne skal gøres opmærksom på at vi først trækker deres tilmeldingsafgift når
tilmeldingen er slut. Dette kan indskrives på de pågældende sider på
billardresultater. Vi mangler arrangører til 1-Bande carambole og 5-kegle 2mandshold. Cadre 71-2 er afsat til KBK/BNV. Der er udarbejdet nye stævneaftaler og
indtil videre er disse sendt til Asaa – Ikast – Vejle og Sakskøbing.

Rapport fra eliteudvalget
KE arbejder på at opdatere materialereglementet. NN er i gang med at tegne borde
med mål således at vi efter flere års mangel kan få et ordentligt reglement.
Der skal findes en løsning på den fremtidige streaming. Vi kan indgå en aftale som
indebærer topkvalitet men som så er begrænset til streaming på 1 bord. Det kræver
indkøb af en kraftig PC og det blev besluttet at det gør vi.
Der streames i 2017 fra DM i keglebillard – DM i 3-Bande carambole og DM i 5-kegle.
Pool og snooker aftales senere.
Udtagelseskriterierne af 3-Bande spillerne til VM og EM blev diskuteret.
De regler vi kører efter i dag er indført i starten af året og det er ikke umiddelbart
formålstjenligt at ændre reglerne så kort tid efter at de er implementeret.
Bestyrelsen besluttede dog at der udfærdiges 3 forslag der sendes i høring blandt
elitedivisionsklubberne for at få en tilbagemelding om indstillingen til
udtagelsesreglerne. Såfremt reglen ændres skal den gælde for en længere periode.
Herefter informerede MBN om diverse turneringer i CEB og UMB regi. Bl.a. at EM i 3bande og fri carambole for kvinder er taget af programmet i Brandenburg. I stedet
afvikles en årlig CEB turnering i Holland. Yderligere er der VM i 3-bande for kvinder i
Belgien umiddelbart efter Brandenburg.

Rapport fra aktivitetsudvalget
Det er nødvendigt at vi genoptager uddannelsen af klubinstruktører på landsplan.
Det bliver en længerevarende proces som skal sættes i gang til foråret.
Vi genindfører uddannelsesweekenden i Bristol i Odense som samlingspunkt for
uddannelserne. Vi skal finde emner der kan forestå den teoretiske del af
uddannelserne. PA har udsendt en opfordring til alle divisionsklubberne om at
tilmelde emner til en instruktøruddannelse uden den store respons.
Der findes lister over dem der var på klubtræner 1 og 2 og selv om det er 5-6 år
siden kunne det være at der var nogle emner blandt dem.
Vi har en del emner til instruktion som vi kan kontakte umiddelbart.
Det økonomiske aspekt for honorar til instruktørerne hvad angår skat og kørsel blev
besluttet. Der er muligvis et marked for kursus i oprettelse af hjemmesider. FBK
undersøger muligheden. Mentaltræning kunne være et oplagt emne til foredrag for
alle billardspillere.

Rapport fra udviklingskonsulenten
NN gennemgik de afholdte aktiviteter i efteråret. Primært aktiviteter ud fra det
spørgeskema der blev udsendt til pool og snookerklubberne. Der er stor aktivitet i
pool på ungdomssiden i Herlev og Osted.
I Herlev begynder man at mangle en ny generation af ungdomsspillere hvorimod der
er 83 i Hellerup Fritidsklub der spiller lokale turneringer.
NN har i samarbejde med ABK31 og Aalborg kommune fået udvirket træning i pool
for ungdomsspillere i klubben.
Den næste PoolCup løber af stablen primo marts 2017.
Derudover arbejder NN med billardens dag og prøverne til de forskellige
teknikermærker.

Eventuelt:
Jan Mortensen planlægger klubbesøg på Sjælland sammen med Hanne Rasmussen.
Mødet slut kl.21.30
Med venlig hilsen
Jan Bemmann

