
REFERAT 

BM 01-2017 

Dato: 22. februar 2017 

Sted: IH 

Tid: 17.30 

Flemming B. Knudsen  Formand    (FBK) 

Kent Erichsen   Formand for Eliteudvalget  (KE) 

Per M. Christensen  Snooker   (PMC) 

Jan Bemmann   Generalsekretær  (JB) 

Niels Nüchel   Udviklingskonsulent  (NN) 

 

Afbud fra: 

Michael B. Nielsen  Næstformand   (MBN) 

Jakob Lyng   Pool   (JL) 

Jan Mortensen  Formand TU-Udvalget  (JM) 

Niels Chr. Kjær  Kasserer   (NCK) 

Paul Alring   Formand for Aktivitetsudvalget (PA) 

Tina Hjorth Hansen  Bestyrelsesmedlem  (TH) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Punkt 1 Bemærkninger til sidste referat 

Der var ingen bemærkninger 

Punkt 2 Bemærkninger fra formanden 

Følgende er indsendt som skriftlig information til bestyrelsen: 

 

DIF Strategiaftale. 

En særlig organisatorisk opgave fylder meget første halvår 2017, nemlig godkendelse af DIF Strategiaftale. 

Som I ved, der skal vi have godkendt et stærkt dokument til primo juni, som jeg også kan forelægge til 

planlagt temamøde til Årsmødet. 

Det dokument er vi i gang med at arbejde på.  

Til strategisporet omkring “ Talent og elitearbejde”, der er det meget vigtigt, at der gives nogle inputs fra 

bestyrelsesmedlemmerne til indsatsområder og processer inden for disciplinerne: Pool, 3-bande, Snooker 

og 5-kegler. 

Der mangler Jan B. og jeg konkrete inputs. Enkelte er blevet rykket for at sende nogle bemærkninger og 

tanker til dette, men vi i styregruppen mangler tilbagemeldinger. Keglebillard skal i.f.t DIF Strategiplan ikke 

med indover “Talent og elitearbejde, da DIF udelukkende har fokus på internationale discipliner i sin 

tankegang omkring specialforbundets DIF Strategiaftale. 

Sveriges Billardforbund. 

Sveriges Billardforbund har svært ved at få valgt en ny formand efter Kurt Roos. 

Man kunne ikke vælge en ny på den ordinære generalforsamling, og der er indkaldt til ekstraordinært 

møde. 

Der er lidt ledelsesmæssig krise i svensk billard, og det er noget uklart, hvem man kan vælge til ny formand. 



Internationale møder. 

Per Micki har været til GA i Doha. 

Vi har møde i Nordic Billard Council i april, da vi har flyttet et tidligere planlagt møde bl.a. på grund af den 

svenske situation. Ligeledes vil vi gerne have, at de nye ledere fra Sverige og Norge præsenteres på samme 

møde. 

Der er CEB GA i maj i Rom, og Jan Bemmann og jeg rejser derned for at repræsentere DDBU. 

Til vores april møde i NBC, der vil jeg informerer mere om DDBU strategi og holdninger til GA indhold. (GA = 

General Assembly) 

Forlængelse af sponsoraftale med Søren Søgaard A/S. 

I har sikkert alle læst pressemeddelelsen på DDBU hjemmesiden og på Facebook. 

Efter nogle ugers forhandling med Keld Søgaard/Marie Louise Søgaard Svarrer, der er det lykkedes for 

DDBU, at få en god aftale i stand med vores hovedsponsor omkring forlængelse af sponsorat. 

Vi har nu en længerevarende aftale med Søren Søgaard A/S. 

 

Billardinstruktøruddannelse går i gang igen. 

Dan Nielsen er tovholder på kurset i august 2017, som afvikles i Odense. 

Høringsbrevet til Elitedivisionsklubberne i 3-bande omkring VM og EM udtagelse. 

Kun én klub kom med høringssvar til DDBU (BK 2004). Det er skuffende, men måske også udtryk for en 

tilfredshed med UK modellen fra klubbernes/spillernes side. 

Derfor fortsætter vi med UK modellen. 

Tina stopper i bestyrelsen. 

Jeg går ud fra, at alle har læst Tinas mail. 

Vi skal have fundet en afløser til Tina, og forslag må godt bringes på banen. 

EM i Brandenburg. 

Vi er ved at være på plads med tilmeldingen af danske spillere til EM. 

Der er lavet aftaler omkring DDBU organisationens tilstedeværelse i Tyskland. 

Der er booket værelser på hotel. 

Der er dialog i gang med spillere omkring transport til Tyskland. 

Projekt 2019. 

Vi havde Lars Dunch, Thomas Andersen og Tonny Carlsen i Tyrkiet til Bursa World Cup. 

Det lykkedes ikke for nogle af dem at komme i hovedturneringen. 

Tonny Carlsen spillede med højt internationalt niveau, men var lidt uheldig at møde en velspillende 

koreaner i en afgørende puljekamp. 

Kommentarer til den skriftlige information: 

Høringssvar vedr. udtagelse til 3B er der kommet 1 svar efterfølgende – fra BK Grøndal. 

Der ændres ikke ved den nuværende ordning. 

Tina har meddelt at hun trækker sig fra bestyrelsen. Vi talte på mødet både om diversitet, 

forventninger og om ønskelige kompetencer fra det nye bestyrelsesmedlem. 

Når vi efterfølgende er i dialog med muligheder til bestyrelsesposten, der er det med i 

betragtninger og i rekrutteringsforhold. 

JB påpeger nødvendigheden af at vi får en person med kompetencer indenfor marketing og 

kommunikation. Der kom et par nye navne som forslag og som FBK vil tage kontakt til. 



Niels Chr. Kjær trækker sig som kasserer. FBK kontakter et emne. 

Tilmeldingen til Billarddagen kom for sent ud. I år skal vi starte langt tidligere med de indledende 

informationer. 

FBK udtrykte på mødet tilfredshed med, at flere klubber deltog i arrangementet end i 2016. 

Nævnte at under 10 % af vores klubber laver tiltag ved “Billardens Dag”, og at det tal skal hæves i 

de kommende år. 

Det er et synligt mål for DDBU bestyrelsen. FBK anerkendte også, at enkelte klubber havde gjort 

virkelig meget ud af at lave events på dagen. 
FBK opfordrer til at f.eks. Marianne Mortensen og Frank Mundt skriver et par artikler om hvordan 

Billarddagen forløb i deres respektive klubber. 

 

Arbejdet med de 3 spor til DIF Strategiplan var et emne til bestyrelsesmødet, men pga. det lille 

fremmøde til bestyrelsesmødet, blev det kun kort omtalt. 

Udviklingskonsulenten er inddraget i arbejdet med sporene. 

Formanden planlægger at lave temamøde omkring DIF Strategiplan til DDBU Årsmødet. 

Til det næste bestyrelsesmøde i Nyborg i april, der vil DIF Strategiplan blive grundigt gennemgået, 

idet DIF næstformand Thomas Bach også deltager på mødet. 

DR planlægger en udsendelse med unge talenter indenfor sportens verden. 

Vi har som forslag Christopher Lenz og Gustav Raffenberg. 

Der skal udfyldes en formular på Ekstranettet. 

 

Vi forsøgte at sætte en Skype forbindelse op til Jakob Lyng – det lykkedes ikke primært på grund af dårlig 

netforbindelse i IH. 

 

FBK var tilfreds med at 3 dialogmøder blev afviklet. 

Generelt forløb alle møderne med en god dialog hvor mange emner blev diskuteret. 

Møderne skal fortsætte næste år måske med en anden dagsorden. Vi foretager en evaluering af møderne 

og kommer tilbage med et oplæg. 

 

For første gang i mange år opstiller DDBU en kandidat til DIF’s Aktivkomité, hvortil der afholdes valg om 

kort tid. FBK sender et kandidatoplæg med vores opbakning til DIF. 

 

Medlemsregistrering pågår for øjeblikket – og lige nu mangler kun 3 klubber at registrere. 

 

Arbejdet med vores turneringsprogram fortsætter og vi skal snarest i gang med at få udviklet et færdigt 

cupprogram. Derudover har vi købt en DM hjemmeside af Mike Christensen som formentlig også skal 

programmere cupprogrammet. 

Derudover er kontingent opkrævningen lagt på nettet hvor klubberne kan betale med Dankort. Foreløbigt 

fungerer denne opkrævningsform udmærket. 

På næste turneringsudvalgsmøde skal vi diskutere en forbedring af datoplanen, hvis muligt, og en større 

opmærksomhed omkring afstande. 

FBK så gerne, at der til de store finaler holdes billardfri over hele landet. 

Det er en meget kompliceret opgave idet programmet i forvejen er meget komprimeret. FBK skriver til JM 

vedr. forslaget.  

 



Det er på tide, at vi begynder at håndhæve, at DDBU har billedrettighederne til DM-stævnerne. 

DDBU sørger for streaming, pressemeddelelser, trykning af plakater m.v.  

Der udarbejdes revidere retningslinjer i forbindelse med dette.  

 

Osted BK har fået nye lokaler og kunne være en oplagt partner i forhold til skolesamarbejde. 

Herlev Pool er også aktuelle i denne forbindelse. 

Desværre er snookersamarbejdet med Husam i Bristol helt gået i stå. De unge mennesker er også 

forsvundet. 

 

Der kom 2 skoleklasser på besøg i ABK 31 i forbindelse med åbent hus på torsdage i januar. 

 

Der holdes Pool Cup i Aalborg den 4. marts. I alt er omkring 250 unge tilmeldt på landsplan. 

NN mangler afviklingsskemaer til Pool Cuppen men bruger et norsk program indtil videre. Snooker bruger 

et program – Bracket Cloud som kan hentes gratis på nettet. 

Godt gang i Esbjerg med pool og snooker – klubben er med i et kommunalt projekt her til foråret. 

 

Materialereglementet er næsten færdigt. 

 

KE havde inden mødes start redegjort for forskellige muligheder for at streame i en bedre kvalitet end vi 

har haft tidligere. Et tilbud fra Stjernholm løber op i 95 t.kr. med moms og kan leases over 5 år med en 

ydelse på ca. 24 t.kr. om året. 

Efterfølgende har vi modtaget et tilbud fra Stjernholm inkluderet 2 robotkameraer således at hvis dette 

bliver løsningen, skal der skaffes finansiering på 275 t.kr.  

Vi har valgt en løsning, hvor vi låner kameraer af Henrik Munk og hvor vi selv køber PC og software. Prisen 

herfor bliver på lige omkring 100 t.kr. For at finansiere dette indkøb har vi solgt værdipapirer for et lignende 

beløb. 

 

Udtagelsen af de ekstra 4 (5-keglespillere) til EM i Brandenburg har iflg. NN og KE skabt nogen debat rundt i 

medlemskredsen. 

5-Kegle er en af vore satsningsområder og vi har forpligtigelser overfor DIF i at udvikle de internationale 

discipliner. Generelt skal der stilles de samme krav til spillerne om forberedelse og træning ved udtagelser 

til EM/VM i alle discipliner. 

 

PMC gav en opdatering i forbindelse med sagen fra Aalborg. Matchfixingnævnet har frifundet den ene af de 

2 anklagede. DDBU skal afgive høringssvar inden den 15. marts. 

 

Formødet i Doha med de andre nordiske lande inden årsmødet i IBSF var en positiv oplevelse.  

Det samme gælder for Nordisk Mesterskab i Snooker. 2 dommere blev uddannet i Reykjavik. Turneringen 

var en kæmpe succes. Opsætningen var i top og der var TV-transmission fra stævnet. 

Finland står som arrangør i 2018 – Sverige i 2019 og Norge i 2020. 

Niveauet i Snooker i Skandinavien er i øvrigt noget højere end PCM havde forventet og samarbejdet er 

frugtbart. 

Netop afviklet Masters for de bedste 8 spillere. Der var dommere til alle kampe. En stor succes som vil blive 

gentaget.  

EM på Cypern i marts. 3 spillere er udtaget. Der var oprindelig udtaget 2 til EM for ungdom men på grund af 

afbud kommer der ingen afsted denne gang. 

Problematikken om trænere og opdelingen af Frederiksberg BK og Copenhagen P&S House blev omtalt. 



 

Med de mange afbud som baggrund skal vi have udarbejdet en strategi for vores bestyrelsesmøder. 

Mødet i april skal være fysisk på grund af at regnskabet skal underskrives – øvrige kunne være Skype 

møder. 

NN vil gerne have rekruttering og fastholdelse i strategiplanen som arbejdsområde og samarbejde med 

Martin Borch. JB anbefaler at NN inddrages også i de andre områder.  

Mødet slut kl. 21 

Med venlig hilsen 

Jan Bemmann 

 

 

 


