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Flemming B. Knudsen  Formand    (FBK) 
Michael B. Nielsen  Næstformand  (MBN) 
Niels Chr. Kjær  Kasserer   (NCK) 
Tage Lauridsen  Formand Eliteudvalget  (TL) 
Kasper Kristoffersen  Pool   (KK) 
Peter Graversen  Snooker   (PG) 
Jan Mortensen  Formand TU-Udvalget  (JM) 
Tina Hjort   Bestyrelsesmedlem  (TH) 
Jan Bemmann  Generalsekretær  (JB) 
Niels Nüchel   Udviklingskonsulent  (NN) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dagsorden: 
1. Bemærkninger til sidste referat 

Der var ingen bemærkninger til referatet fra den 27. juni 
2. Kort orientering fra Sekretariatet/Generalsekretæren 

Budgetopfølgning foreligger frem til og med august måned. Næste år får vi 30 t.kr. mere i 
tilskud fra DIF. Der arbejdes på et turneringsprogram der skal bruges ved NM i 3-Bande. 

3. Formand   
Omtalte DIF’s politiske program fra 2015 til 2020. Vi skal implementere dette i vor egen 
strategiske handlingsplan suppleret med DIF’s vision 25-50-75 som der arbejdes med i 
samarbejde med DGI. 
FBK har deltaget i formandsmøde med DIF hvor planen for den nye støttestrukturs 
udarbejdelse blev forelagt. Arbejdsgruppen er i fuld gang og der arbejdes mod en vedtagelse 
på DIF’s årsmøde i 2016.  
 
FBK har i samarbejde med TH delt opgaven om opfølgning på strategiplanen. 
Den vedtagne plan er opdelt på 8 områder og vi har valgt at arbejde over en bred front. 
 
Organisationen – fokus på eksekveringsevne, kompetenceudvikling i bestyrelsen og udvalg og 
modernisering af organisationen som helhed. 
Vi har gennemført udvidelsen af bestyrelsen med pool og snooker. Der er udarbejdet en 
skriftlig oversigt over bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder. 
Vi er blevet mere synlige på FB og der er en forbedret dialog med DIF på formandsplan. 
Der er planlagt flere internationale stævner: NM i 3-Bande Carambole, NM i Snooker, 
internationalt stævne i 5-Kegler i Ikast. Derudover har vi ansøgt om værtsskabet i 3-bande 
Carambole i enten 2017-18 eller 2019 og om VM i Biathlon såfremt denne disciplin bliver 
genoptaget på UMB’s program. 
Et fremadrettet fokus på udvikling af samarbejdet mellem bestyrelsen, udarbejdelse af 
organisationsplan, og hvidbog for afvikling af turneringer og ansøgning om afholdelse af 
nationale og internationale stævner.  
 



Der er aftalt 24 klubudviklinger i perioden 2014 til 2017. Vi har et mål om at 70% af klubberne 
skal være repræsenteret til DDBU’s årsmøder og DDBU møder generelt. 
Der er aftalt at der afholdes 50 klubbesøg hvert år i perioden 2014 til 2017. 
Vi har materiale som udsendes til klubberne i forbindelse med besøgene og der skal foretages 
en opfølgning på hvert klubbesøg.  
Vi ønsker et udvidet samarbejde med kraftcentrene og FBK og NN har på nuværende 
tidspunkt aflagt et besøg i BK Frem og flere er under planlægning. 
FBK ønsker en bedre definition af kraftcentrene og også at få kraftcentre for pool og snooker. 
Der skal tilføjes et nyt menupunkt på vores hjemmeside hvor vi kan profilere kraftcentrene. 
Ambitionen om at blive repræsenteret i udenlandske forbund handler primært om 
repræsentation i EPBF og CEB. 
 
Turneringer - er et andet indsatsområde. Vi ønsker ensartet afvikling af vores turneringer, nye 
turneringsformer og etablering af en skomagerturnering.  
FBK har planer om en Masterclass turnering i alle disciplinerne og muligheden for at etablere 
en tour i 3-bande for A og B spillere er også under diskussion.  
Medlemsformer - målsætningen er at nå 10.000 medlemmer hvoraf mindst 50% indløser 
licens senest i 2020.  
Et af indsatsområderne er at undersøge hvorvidt visse grupper kunne blive direkte 
medlemmer af DDBU. Der er fokus på et bredere samarbejde med kommercielle billardcentre, 
ældrecentre, beboerforeninger o.l.  
Vi skal undersøge i DIF om vi kan inkludere SFO specielt nu hvor Ungdomsringen har trukket 
sig fra samarbejdet med DDBU. 
For eliten - er målsætningen at vi i 3-Bande skal have min. 2 spillere i top-16 senest i 2018. For 
alle discipliner gælder den målsætning senest også 2018 at vi skal hente medaljer og at vi 
fremover oplever at vore spillere kvalificerer sig videre fra første runde.  
Derudover at der mindst hver 4 år er et større internationalt stævne i DK. Indsatsområderne 
er definition, fokus på træner og talentudvikling og støtte til deltagelse internationalt. 
Definitionen af elite defineret af Team Danmark forefindes. Udvalgsformændene for de 
forskellige discipliner skal have et overblik over talentmassen for deres respektive områder. 
Udbredt ønske om etablering af landstrænerfunktion. Der skal disciplinopdeles i forbindelse 
med målsætning om at alle skal videre fra første runde. Udvalgsformændene har til opgave at 
forventningsafstemme dette.  
FBK opfordrer KK – PG – TL og JM til at komme med et oplæg til talentudvikling både for 
juniorer og seniorer indenfor pool-snooker-5 kegle og 3 bande. TL nævner som alternativ til 
landstrænerposten en videreførelse af de initiativer som er startet i KBK/BNV med 
træningssamlinger på højt teknisk niveau.  
Synlighed - DDBU arrangerer DM i keglebillard og 3-Bande hvert andet år. Alle DM-finaler 
streames. Fælles DM på tværs af discipliner. De sociale medier som naturligt dagligt 
debatforum, resultatformidling i de landsdækkende aviser og alle streamede finaler 
tilgængelige på YouTube.  
Indsatsområder: Streaming, udstyr indkøbt og første event DM i keglebillard er streamet, 
tilbud til klubber om fællesindkøb til lokal streaming er udsendt. 
Fokus på samarbejde med TV-kanaler og etablering af personlige kontakter, alle i bestyrelsen 
deltager i debatter på især FB og vi forsøger at etablere et DM i skomager og vi prøver at få 
flere klubber til at etablere hjemmesider og holde dem opdaterede.  
FBK foreslår en ”Billardens Dag” som kunne løbe af stablen i starten af januar – oplæg 
udleveret til bestyrelsen og udsendes til klubberne snarest muligt.  



Økonomi - med 2 hovedmålsætninger. Fokus på fordelingsnøglen og øgede indtægter via 
denne, og sponsorer. Omkostningsstyringen er effektiv, vi har indgået en ny sponsoraftale-
med Simonis og Saluc, vi har fået en sponsor for 3-bande touren og der pågår derudover 
forhandlinger med andre sponsoremner.  
Fremover gennemgås strategiplanen på hvert andet bestyrelsesmøde. 
 

4. Næstformand  
Orientering om ”Crazy Billards” i Holland og muligheder for det samme i DK. 
Turneringen blev afviklet med 117 ud af 128 mulige spillere på 8 halvmatchborde på 11 timer i 
disciplinen 3-bande. Korte distancer og en fantastisk stemning og en præmiesum på 10.000 
Euro. Stævnet blev vist på Kozoom. 
MBN mener at konceptet også kunne bruges i Danmark – eventuelt kunne et udvalg komme 
med forslag til afvikling – disciplin og præmiestørrelser.  
 
Stævneledere til udvalgte DM finaler:  
FBK til individuelt 3-Bande og Keglebillard. TK tager DM i Biathlon som er tildelt Næstved som 
også er arrangør af 1-Bande. 5-Kegle dækkes af Jan Mortensen såfremt han ikke selv skal spille.  
Cadre 47-2 afvikles i KBK/BNV.  

 
 5. Kasserer 

 Finansrapporten for januar til og med August foreligger og det forventede resultat for hele  
året ser tilfredsstillende ud. De vedtagne forhøjelser på årsmødet spiller naturligvis en rolle 
samt en stram styring af omkostningerne. Vi har ansøgt om VM i 3-bande i 2018 eller 2019. 
Et arrangement der kræver henlæggelser i de næste år.  
Indtægtsgrundlaget for 2016 er stort set det samme som for 2015. Det budget der skal 
udarbejdes ligger indenfor følgende rammer: Udviklingskonsulenten 200.000 – eliteudvalget 
400.000 – turneringsudvalget 300.000 og aktivitetsudvalget 100.000.  
Budgetmodellerne udsendes i uge 40 og skal være tilbage udfyldt på de forskellige konti og 
også periodiseret på måneder og afleveret senest den 1. november. 
 
Status på fordelingsnøglen 
Den fremtidige nøgle vil med stor sikkerhed blive en fordel for de specialforbund der får 
implementeret DIF’s politiske program og samtidigt satser på udvikling. Målet for nøglen for 
2015 mangler uddannelse og partnerskaber, hvorimod klubbesøg og klubudvikling opfylder 
estimaterne.  
DDBU yder et tilskud til NM i 3-bande på kr. 5.000 til pengepræmier. 

 
6. Orientering fra udvalgene 
     Turneringsudvalget ved Jan Mortensen 

Ikast vil arrangere en international 5-kegle turnering i august måned i 2016. Stævnet er dog 
betinget af tilskud fra DDBU. Tilskud er bevilget. Den årlige uddeling af diplomer i forbindelse 
med årsmødet erstattes med en skriftlig oversigt over de danske mestre. Diplomerne vil blive 
afsendt fra sekretariatet i stedet for.  
 
Eliteudvalget ved Tage Lauridsen 
Der er henvendelser fra pool og klassisk om individuel støtte til deltagelse i turneringer og  
træningssamlinger. TL ønsker at vi ændrer kriterierne for udtagelse af spillere og hold til 
internationale turneringer. Etablering af et udtagelsesudvalg kunne være et tiltag.  



Aktivitetsudvalget ved Dan Nielsen 
Dan Nielsen ikke mødt 
 
Udviklingskonsulenten 
Der er afviklet 23 klubbesøg og planlagt yderligere 24 i år. 
5 klubudviklinger og der er planlagt etablering af partnerskaber med 8-9 emner. 
Aarup BK ønsker et skolemesterskab i billard. 2 medlemmer arbejder med 16 børn fra den            
lokale skole. Kontakt til Skoleidrætten kunne være interessant.  
 
Pool – Kasper Kristoffersen 
Der er pool på Viasport med Jakob Lyng som kommentator. Desværre har vi ikke selv noget 
hold med. Omtalte en tilskudsmodel for deltagelse i internationale turneringer. Der er 
udarbejdet en plan for kvalifikation til EM. Der er igangsat mental træning i Herlev. Vi 
undersøger hvilken økonomi der er til rådighed for denne aktivitet.  
 
Snooker – Peter Graversen 
NM afvikles i Copenhagen Pool and Snooker House i dagene fra den 10 til den 13 februar. Der 
har været et større arbejdspres på snookerudvalget i løbet af sommeren hvilket har medført at 
arbejdet med turneringstilmelding og betaling er lagt i sekretariatet. Systemet der er igangsat 
fungerer udmærket med tilretning af småproblemer i opstartsfasen. Snookermagasinet kører 
videre til alles tilfredshed. Kalenderen for 2016 er udarbejdet og PG ønsker at udvide 
aktivitetsniveauet turneringsmæssigt gerne på flere niveauer for at få flere spillere i gang. 
Copenhagen Pool og Snooker House er solgt. Henrik Kaj Hansen bliver tilknyttet spillestedet 
som daglig leder. Betalingssystemet til Snookerturneringerne skal ændres til vort eget system 
via LF Data. Systemet skal kunne tilpasses til betaling for tours og kurser. 
 

7. Mødeplan 2016 
     Årsmødet fastsættes til den 4. juni med bestyrelsesmødet den 3. juni.  
     Årsmødet starter med et temamøde som vil handle om strategiplanen. Temamødet fra  
     kl. 10 til 12. Frokost fra 12 til 13 og årsmødet fra kl. 13.  
     Bestyrelsesmødet i februar planlægges til den 24 i Odense. Aprilmødet afvikles den 12. april 
     på Fyn.      
 
8. Eventuelt 
     Deadline den 25 i hver måned for nyhedsbrevet skal overholdes. FBK sender en leder i 
     hvert nummer med opfordring til den øvrige bestyrelse om at være mere aktive med indlæg.  
 
Mødet slut 23.30 
 
Med venlig hilsen 
Jan Bemmann 
 
 
 
 
 
 
 


