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Referat fra DDBU’s årsmøde den 17. juni kl. 13.30 i Idrættens Hus i 

Brøndby. 

 

Formand Flemming B. Knudsen bød velkommen til forsamlingen og begyndte 

årsmødet med at mindes de billardkammerater vi mistede i den afvigte 

sæson. Specielt blev vores afdøde medarbejder Karsten Jørgensen mindet. 

 

Herefter gik mødet til Punkt 1 på den udsendte dagsorden: 

Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Willy Rasmussen fra DIF som blev valgt med 

akklamation. 

Dirigenten fastlog at mødet var indkaldt rettidigt og at der ikke var 

indkommet forslag der ikke var udsendt til medlemmerne.  

 

Under Punkt 2 blev Jan Bemmann valgt som mødesekretær. 

 

Punkt 3: Prøvelse af mandater 

24 klubber deltog i årsmødet og med delegerede og DDBU’s bestyrelse er 49 

stemmeberettigede. 

 

Punkt 4: Bestyrelsens beretning til godkendelse 

En fyldetsgørende beretning er udsendt, men formanden Flemming B. 

Knudsen (FBK) havde følgende supplerende bemærkninger: 

 

Det er bekymrende at vi mister medlemmer igen i år. Det er en udvikling vi i 

bestyrelsen ikke kan ændre alene. Der skal arbejdes med rekruttering og 

fastholdelse, årsplaner og årshjul, ude i klubberne. 

FBK opfordrede klubberne til at arbejde strategisk og målrettet. 

 

Den idrætspolitiske vision ” Bevæg Dig for Livet” åbner nogle muligheder og 

perspektiver i forhold til billardsporten. FBK ønskede at vi i samarbejde med 

DIF kunne starte et projekt – men det kræver at nogle klubber byder ind.  

 

http://www.iwansimonis.com/
mailto:ddbu@ddbu.dk
mailto:hanne@ddbu.dk
mailto:nuchel@ddbu.dk


 

I det internationale samarbejde er det nu lykkedes DDBU at få 3 personer 

indvalgt i forskellige udvalg. Rene Henriksen i UMB’s 5-kegle udvalg. Mick 

Jørgensen i CEB’s ungdomsudvalg og Jan Mortensen i CEB’s 5-kegle udvalg. 

 

Vi har indsendt en ansøgning om at blive en del af det Nationale Elitecenter. 

Vi kom desværre ikke med i puljen af udvalgte forbund hvilket helt klart 

skyldes at vi ikke er under TD’s vinger. Vi vil naturligvis arbejde videre med 

at få etableret et samarbejde med TD som vi i øvrigt skal mødes med i løbet 

af efteråret. 

 

Hvad angår bestyrelsen har 3 medlemmer besluttet sig for at stoppe deres 

arbejde i DDBU. Vi har fået de 2 af pladserne besat, men mangler endnu at 

finde en ny formand for aktivitetsudvalget.  

Formanden rettede herefter en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for 

deres indsats. 

 

Vores sekretariatsmedarbejder Karsten Jørgensen gik bort sidste efterår. Vi 

har besluttet ikke at genbesætte stillingen.I stedet samarbejder vi med en 

ekstern konsulent på IT-fronten, hvor vi er i gang med at omprogrammere de 

applikationer, som Karsten kreerede i Excel. 

 

Til slut vil jeg udover at takke vores sponsorer og samarbejdspartnere også 

rette en stor tak til de klubber som har stået for fremragende DM-finaler i år. 

Asaa BK der har gjort en fornemt stykke arbejde i forbindelse med DM i 

keglebillard, det var fantastisk velorganiseret og et flot stævne.  

Vejle BK afviklede et imponerende mesterskab i 3-Bande Carambole – super 

godt. 

Ikast BK stod som arrangør af DM-finalen i 5-Kegle og leverede et flot 

arrangement.  

Også tak til Copenhagen Pool&Snooker House for at afvikle DM i Snooker og 

Pool.  

Det sidste DM i denne sæson, DM for Juniorer, stod Saxkøbing BK for. Et flot 

stævne som alle kun har haft rosende ord til overs for. Tak til Torben 

Petersen for et stort stykke arbejde i forbindelse med dette DM. 

 

En speciel tak til Kent Erichsen for det pionerarbejde han har udført på 

streamingsområdet. Tak til Mike Christensen for udarbejdelsen af DM-

hjemmesiden. 

 

 



Endelig en stor tak til de mange engagerede ledere og ildsjæle vi har i vores 

foreninger. 

 

Herefter var der åbent for bemærkninger til formandens og de øvrige udvalgs 

beretninger: 

 

Henning Nielsen – BK Raa 

 

Foreslår at der genindføres stævneledere til regions og landsfinaler. 

Omtalte en finale i en klub hvor den pågældende turneringsansvarlige ikke 

havde gjort sig bekendt med reglerne. 

Reglen om at 4 spillede kampe der ligger til grund for udregning af distancer 

blev ikke efterfulgt i Søgaard Cuppen, idet en spiller der skulle have spillet til 

37 blev sat til en distance på 28 baseret på kun 3 kampe. 

Opfordrerede til samarbejde omkring handicap snooker og foreslog at 

genindføre en holdturnering i snooker. 

 

Svar fra Jan Mortensen 

 

Naturligvis uheldigt at en stævneleder ikke kender reglerne. Men så kunne 

deltagerne måske have hjulpet ham. 

Vi har tidligere haft en stævnelederuddannelse som vi vil prøve at gendanne. 

Hvad angår de 3 kampe så skyldes dette en fejl i vores system som tu-

udvalget ikke var bekendt med før nu. Fejlen er efterfølgende rettet. 

 

Tage Lauridsen – BK Grøndal 

 

A-B-C touren i 3-Bande er en stor succes – men henvender sig overhovedet 

ikke til C-spillerne. Kunne man på længere sigt måske erstatte 

klassemesterskaberne og tilrette turneringen således at C-spillerne kunne 

føle sig tiltrukket af turneringen? 

Efterlyser en form for seminar hvor man fortæller især eliteklubledere hvad 

man fra DDBU forventer af en klubledelse og hvad en klubledelse kan tillade 

sig at forvente af sine elitespillere. 

 

John Nielsen – Vordinborg BK 

 

Kvitterede for det flotte strategiarbejde der er udarbejdet. Det vidner om at 

man vil noget med forbundet. Naturligvis skal klubberne bakke op om 

strategiplanen og jeg kan fra Vordingborg BK give mit tilsagn om dette.Vi har 

oplevet en medlemsfremgang på 20% ved bl.a. at engagere os med nogle af 



patentientforeningerne i kommunen, hvor folk kan komme i klubben og få 

nogle hyggelige timer og melde sig ind. For 4-5 år siden valgte vi i stedet for 

at starte en ny klub på Møn, at åbne en afdeling af Vordingborg BK. Begge 

spillesteder er underlagt én bestyrelse. Det gav os 32 nye medlemmer så der 

var helt åbenbart et behov.  

 

Kommentar fra formanden: 

 

Til Henning Nielsen 

Interessant hvad angår samarbejde med Dansk Handicap Forbund – det er vi 

bestemt ikke afvisende overfor. Da vi var til møde med WCBS i Aarhus blev vi 

præsenteret for et snooker projekt for handicappede som var baseret på 

mobile snookerborde. Vi er i dialog med WCBS om det er noget vi kan 

implementere i DDBU.  

 

Til Tage Lauridsen 

Du nævnte noget omkring A-B-C touren. De oplysninger jeg har, er, at den er 

dækket godt ind i forhold til de andre tours og afviklingen. Men er der et 

problem med de manglende C-spillere, så vil turneringsudvalget gerne kigge 

på dette forhold.  

Klublederseminar med udgangspunkt i at der nogle eliteklubber der har nogle 

udfordringer – det må jeg give dig ret i – klublederseminar er for mig en 

naturlig del af det organisatoriske arbejde vi skal i gang med efter 2018. Så 

jeg vil godt love at der bliver et klublederseminar i 2018. 

Tak til Vordingborg for jeres input. Jeg vil opfordre til at i bruger FB og vores 

nyhedsbrev til at informere om jeres tiltag.  

 

Der var ikke flere indlæg under de bestyrelsens beretning som herefter blev 

godkendt ensstemmigt. 

 

Punkt 5: Beretninger fra Ordens udvalget og Sport-Appeludvalget. 

Som det fremgår af den udsendte årsmappe har Ordensudvalget behandlet 1 

sag. 

Sport-Appeludvalget har ikke haft sager til behandling. 

 

Der var ingen kommentarer til ovennævnte. 

 

Punkt 6: Regnskabsaflæggelse til godkendelse. 

Driftresultatet udviser et overskud på 251 t.kr. Vi havde budgetteret med et 

overskud på 28 t.kr. Overskuddet beror bl.a. på at vi modtog lønrefusion 

under Karsten Jørgensens sygdom. Fællesomkostningerne er præget af de 



ekstra udgifter vi har haft til vores IT-udvikling i forbindelse med Karstens 

bortgang. Udviklingskonsulenten udviser et mindre forbrug end budgetteret 

og eliteudvalget har ramt rimeligt rigtigt.  

Turneringsudvalget har haft større udgifter til finaler end budgetteret. 

Aktivitetsudvalget er også i år uden forbrug hvilket er noget problematisk idet 

netop dette udvalg skal stå for aktiviteter indenfor bl.a. uddannelse.  

Vi har tilgodehavender hos klubber på 138 t.kr. på opgørelsestidspunktet. 

Dette beløb består af mange mindre fordringer som på dette tidspunkt er 

afviklet. 

Efter årets overskud har vi en egenkapital på 772 t.kr.  

Ølandshusfonden er under afvikling og 2017 er sidste år den figurerer i vores 

regnskab. 

Der var ingen kommentarer til regnskabet der blev godkendt enstemmigt. 

 

Herefter takkede Niels Chr. Kjær alle for de mange års samarbejde på mange 

forskellige platforme og udvalg.  

 

Punkt 7: Vedtagelse af politikkatalog. 

Der var ingen ændringer i politikkataloget. 

 

Punkt 8: Indkomne forslag. 

Der er ikke modtaget forslag. 

 

Punkt 9: Forslag til vedtægtsændringer. 

 

Fra bestyrelsen forelå følgende forslag til vedtægtsændringer: 

 

§7 Valg 

Forslag: 

 

På det ordinære årsmøde foretages valg til: 

Bestyrelse 

Ordensudvalget, herunder suppleanter 

Sports – Appeludvalget 

Revisorer og revisorsuppleant 

 

§7 ad. 1: 

Forslag: 

 

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter – udgår. 

 



8 A.1 

Forslag: 

DDBU’s bestyrelse består af 9 personer valgt på årsmødet. Hvis et 

bestyrelsesmedlem permanent nedlægger sit hverv i en valgperiode vil 

bestyrelsen foretage en ny konstituering som er gældende frem til næste 

årsmøde. 

 

Ovennævnte forslag blev alle enstemmigt vedtaget. 

 

Fra ordensudvalget forelå følgende forslag til vedtægtsændringer: 

§11 stk. 5 

Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse og 

administration af DDBU’s vedtægter. 

Konflikter imellem klubber; eller mellem klub og klubmedlem; eller mellem 

klub og DDBU; eller hvor underudvalg under DDBU er part, afgøres af DDBU’s 

forretningsudvalg. 

Forretningsudvalget beslutter om den indbragte sag skal have opsættende 

virkning. 

DDBU’s forretningsudvalgs kendelse kan appelleres til 

Ordensudvalget.Ordensudvalget kan af egen drift optage en sag til 

behandling. 

Forslag vedtaget enstemmigt. 

§11 stk. 8 

Sager, der ønskes behandlet af Ordensudvalget, skal fremsendes til DDBU’s 

sekretariat, som uopholdeligt sender sagerne til medlemmerne af 

Ordensudvalget. Formanden skal snarest efter sagens modtagelse igangsætte 

sagsbehandlingen.  

Forslag vedtaget enstemmigt. 

§11 stk. 10 

Som udgangspunkt træffer udvalget sine afgørelser på basis af de indhentede 

skriftlige sagsakter. 

Hvis udvalget skønner det, eller en af sagens parter begærer det, kan 

udvalget beslutte at parterne kan fremlægge sin sag mundtlig. Udvalget afgør 

om fremlæggelsen sker ved personligt fremmøde eller ved hjælp af 

elektronisk kommunikation. 

Såfremt der er mundtlig sagsfremstilling er der offentlighed med mindre 

udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne måtte beslutte, at 

sagsfremstillingen skal foregå for lukkede døre. 



Såfremt sagsfremstillingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe 

beslutning om referatforbud og/eller navneforbud. 

Forslaget vedtaget enstemmigt. 

 

Punkt 10: Rapportering fra aktivitetsmøder. 

Der var ingen rapporteringer 

Punkt 11: Fremlæggelse af budget herunder godkendelse af gebyrer 

og kontingenter. 

Budgettet blev gennemgået og det udviser et overskud på 45 t.kr. 

Der var ingen ændringer i gebyrer og kontingenter. 

Der var ingen kommentarer til det forelagte budget. 

Peter larsen – Ringsted BK: 

Tilskud til finaler foreslås forhøjet for holdfinaler og cupper til det samme 

niveau som til de individuelle finaler – 150 kr. pr. finaledeltager. 

Jan Mortensen 

Det betyder meget forhøjede omkostninger hvilket skal modsvares af 

forhøjelse af turneringsindskuddet. 

Forslaget blev bragt til afstemning og blev nedstemt. 

Punkt 12: Valg 

Michael B. Nielsen genvalgt som næstformand for 2 år. 

Erik B. Søndergaard valgt som ny kasserer for 2 år. 

Kent Erichsen genvalgt som Eliteudvalgsformand for 2 år. 

Marianne Mortensen som nyvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.  

Per M. Christensen genvalgt som Snooker Koordinator for 2 år. 

 

Under valget til formand for aktivitetsudvalget, fik formanden ordet for at 

meddele, at bestyrelsen anmoder forsamlingen om carte blanche til 

efterfølgende at finde en kandidat til denne post. 

Der var ingen indvendinger mod dette. 

Medlemmer af Sport-Appeludvalget  

Erik K. Petersen og Kim Jørgensen genvalgt for 3 år. 

Medlem af Ordensudvalget Jan Olsen genvalgt for 3 år. 

Suppleanter til Ordensudvalget Per Jensen og Henning Nielsen genvalgt for 1 

år. 



Intern revisor Steen G. Hansen genvalgt for 1 år og Niels Chr. Kjær nyvalgt 

for 1 år. 

Intern revisorsuppleant Harry Dahl genvalgt for 1 år.  

 

Punkt 13: Eventuelt 

Jens Erik Lindsel – Vordingborg 

Stiller sig uforstående overfor, hvorfor man kan tilmelde divisonshold uden 

snit men serie 1 og 2 skal tilmeldes med oplyste gennemsnit. 

Jan Mortensen 

Det skyldes at vi skal have mulighed for at indplacere holdene i de respektive 

serier. 

Flemming B. Knudsen 

Rettede en tak til KBK/BNV for at klubben har stået som arrangør ved 4 

danske mesterskaber og et nordisk mesterskab. 

Kåring af Årets Spiller: 

Prisen går til Anders Henriksen efter indstilling fra Nakskov BK. 

Formanden begrundede: 

4 vundne DM titler i denne sæson og 1 bronzemedalje til EM i fri Carambole 

for U/21. 

Tangering af den danske rekord i fri carambole på 300 p i én indgang og et 

totalsnit på 107,14 hvilket er på internationalt top niveau. 

Tangering af den danske rekord i Cadre 47-2 med en serie på 200 p.  

Dansk rekord i Cadre 71-2 med en serie på 104. 

Uddeling af DDBU’s Lederpris: 

Prisen går til Niels Jørgen Hansen efter indstilling fra Asaa BK. 

Formanden begrundede: 

Uddeles til en markant leder. Formand for 3 forskellige klubber i det 

nordjyske over en periode på over 30 år, hviket ikke mange, om overhovedet 

nogle opnår. En leder, der har sat store dybe fodaftryk i det nordjysk. En 

leder der stadigvæk er aktiv. En leder med et stort engagement til billard. 

Udnævnelse til æremedlem af DDBU: 

Niels Chr. Kjær udnævnes til æresmedlem af Den Danske Billard Union. 



Generalsekretæren begrundede: 

Niels Chr. Kjær har gennem 26 år i dansk billard været en markant person. 

Først i 90erne som medlem i SJBU’s bestyrelse, senere formand op gennem 

nullerne og i 2010 indvalgt i DDBUøs bestyrelse. Niels Chr. Kjær var 

hovedarkitekten bag udarbejdelsen af den nye struktur, som i 2010 blev 

udmøntet i sammenlægningen af DDBU med lokalunionerne. 

Niels O. Hansen – Greve BK 

Orienterede om det forestående uofficielle mesterskab i EuroKegel som 

afvikles fra den 18 til den 20 august i Dresden. 

Flemming B. Knudsen 

I forbindelse med den øgede streaming opfordrede FBK de kommende 

arrangører af danske mesterskaber om at tilse at dommerne er korrekt 

påklædte. 

Herefter afsluttede formanden mødet ved at takke dirigenten for en perfekt 

ledelse af årsmødet og også en tak til Niels Chr. Kjær som afgående 

bestyrelsesmedlem, for det arbejde der er blevet udført gennem årene. 

 

Mødet slut kl. 15.10 

Referent 

Jan Bemmann 

Dirigent: 

Willy Rasmussen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


