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Deltagere: 
Michael B. Nielsen  MBN Næstformand 
Niels Chr. Kjær  NCK Kasserer 
Tage Lauridsen  TL Formand Eliteudvalget 
Henrik Andersson  HA Formand Aktivitetsudvalget 
Tina Hjort Hansen  THH Bestyrelsesmedlem 
Jan Bemmann  JB Sekretariatet 
 
Afbud fra: 
Henning Schultz og Jan Mortensen  
 
Bemærkninger vedr. sidste referat. 
Spillerprofiler er stort set klar. 
Vi mangler at fastsætte en procedure vedr. pressedækning.  
 
Økonomi  
Slutresultatet for 2014 ser ud til at ende på omkring 175 t.kr. i overskud hvilket stort svarer 
til underskuddet for 2013. Vi har fået lidt større indtægter end forventet og samtidigt er 
omkostningerne mindre. 
Budgettet for 2015 udviser et overskud på omkring 80 t.kr. Bliver dette realiseret har vi 
konsolideret økonomien således at vi fra 2016 kan udvide aktiviteterne betragteligt. 
 
Bestyrelsen 
På valg er: MBN – NCK – TL og THH 
Alle fortsætter. 
 
Udvidelse af bestyrelsen  
For at optimere udviklingen inden for Snooker og Pool blev det besluttet at udvide 
bestyrelsen med 1 repræsentant for hver aktivitet. JB undersøger de vedtægtsmæssige 
konsekvenser. De nye medlemmer bliver en del af eliteudvalget men skal vælges særskilt på 
årsmødet. 
 
 
 



EM i Brandenburg 
De aktive der skal repræsentere DDBU ved EM er nu udtagne. Vi sender i alt 20 aktive til 
EM. 
Retningslinjer for ophold – transport og bespisning udarbejdes af JB og sendes til deltagerne. 
 
Forslag vedr. stævneledere til DM 
DDBU har stævneleder pligten til følgende DM: 
Keglebillard individuelt og slutspil. 3-Bande individuelt og slutspil. 5-Kegle – Snooker – 8Ball 
og 10Ball. Til alle øvrige DM finaler er den arrangerende klub ansvarlig. 
 
Henvendelse fra Ungarn 
Vi har via forskellige kanaler modtaget en henvendelse fra Ungarn og Tyskland om at 
etablere et samarbejde i keglebillard. Der forefindes forskellige arter af spillet og selv om 
regler og materiel er forskellige kunne det være interessant at få en dialog i gang. Niels O. 
Hansen fra Greve BK har påtaget sig rollen som DDBU’s repræsentant indtil videre.  
 
Strategiplanen 
THH bliver controller på planens gennemførelse og ansvarlig for opfølgning på samme. 
Opfølgning udføres 1 gang om måneden. 
Økonomi-fordelingsnøglen og klubudvikling prioriteres.   
Team Danmark er kontaktet for en genoptagelse af tidligere samarbejde. Vi er blevet tildelt 
samme kontaktperson som vi havde før i tiden. I første omgang skal udarbejdes en 
disciplinanalyse og ud fra denne vil et samarbejde fremover blive vurderet. Derudover blev 
planen gennemgået og THH vender tilbage med den reviderede udgave. 
Træneruddannelsen skal også revideres således at vi spænder over 2 retninger. Den 
grundlæggende klubinstruktøruddannelse med en overbygning til regionstræner. Den anden 
retning er på landstrænerniveau med en diplomuddannelse gennem DIF.  
DDBU har fået forelagt forslag og ideer til forskellige aktiviteter indenfor 3-
Bande/keglebillard og klassisk. Vi diskuterer oplægget med forslagsstilleren den 24. februar. 
 
Streaming 
Udvalget nåede ikke det første mål – streaming fra DM i 3-Bande. Der satses på at få 2 
kameraer i gang til DM i 5-Kegle i BK Grøndal i midten af marts. Under alle omstændigheder 
skal projektet fungere fra DM i Keglebillard fra BK Fluen i april 2015. I den kommende uge 
indkøbes kameraer og lydudstyr. Da Grøndal ikke har nogen nævneværdig båndbredde på 
upload skal vi undersøge mulighederne for sponsorat på 4 G modems.  
 
Sociale medier 
Vi bør have en klar politik på dette område. THH udarbejder et forslag. 
 
Info fra MBN 
Årsmøde i UMB i september. Torsten Danielsson blev valgt ind i bestyrelsen. 
Desværre måtte alle 4 regionsmøder aflyses på grund af manglende interesse fra klubberne. 
Licenskortene i plast udgår og erstattes af en pdf-fil hvor kortet kan udskrives fra. Vi har 
holdt møde med snookerudvalget for at udjævne misforståelser i den daglige kommunikation. 
I den næste sæson vil turneringerne frem til semifinalerne blive afviklet i 3-mands puljer for 
at lette problemet med dommere. 
 



Eliteudvalget 
TL har forslag med til mødet med eliteklubberne angående 3-Bande Tours. De har mistet i 
værdi efter at tours ikke længere er kvalificerende til DM. TL udarbejder forslag til 
sponsering og økonomi. 
Ideen om et fælles DM er igen på tapetet – forslag i samarbejde med turneringsudvalget 
udarbejdes. 
 
Aktivitetsudvalget 
HA arbejder med Sæby og Frederikshavns billardklubber. 10 unge er i gang med at få 
instruktion og skal nu videre i cupperne. Et nyt aktivitetsudvalg er under opbygning og 
forventes at være etableret om nogle få uger. 12 klubber i Nordjylland skal besøges i løbet af 
de næste par måneder. 
 
Nyhedsbrevet 
Vi mangler mere info fra vores udvalg og FU. Behøver ikke at være lange historier men 
relevante nyheder om hvad vi arbejder med lige nu. 
Også den interne kommunikation i bestyrelsen skal forbedres. 
 
OL 
Billard bliver måske en disciplin i 2020 i Tokyo. Der er vis grund til optimisme denne gang at 
Snooker-Pool og Carambole kan arbejde sammen om projektet. 
 
Årsmødet 
Årsmødet er flyttet til den 6. juni hvilket indebærer at første udsendelse vedr. de mere 
praktiske foranstaltninger sker senest den 6. april. Bestyrelsens beretninger skal ligge klar 
senest den 4. maj. 
 
Bestyrelsesmøder 
Mødet den 17. april er aflyst. Efter den 20. februar udsender DIF deres oplæg til politisk 
program til høring i specialforbundene hvilket medfører at et bestyrelsesmøde i første halvdel 
af marts ville være praktisk med hensyn til vores svar til DIF. 
 
Mødet slut kl. 20.15 
 
 
Med venlig hilsen 
Jan Bemmann 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


