DEN DANSKE BILLARD UNION
Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
REFERAT BM 02-17
20. april 2017 på Hotel Nyborg Strand – Nyborg
Kl. 17.45

Deltagere fra bestyrelsen:

Fra sekretariatet:
Fra DIF:

Flemming B. Knudsen
Michael B. Nielsen
Niels Chr. Kjær
Kent Erichsen
Jan Mortensen
Paul Alring
Jakob Lyng
Per Micki Christensen
Tina Hjort Hansen
Niels Nüchel
Jan Bemmann
Thomas Bach

(FBK)
(MBN)
(NCK)
(KE)
(JM)
(PA)
(JL)
(PMC)
(THH)
(NN)
(JB)
(TB)

Formand
Næstformand
Kasserer
Eliteudvalgs formand
Turneringsudvalgsformand
Aktivitetsudvalgsformand
Pool Administrator
Snooker Administrator
Bestyrelsesmedlem
Udviklingskonsulent
General Sekretær
Næstformand DIF

Der var afbud fra Niels Nüchel

Formanden indledte mødet med at byde TB velkommen til dette bestyrelsesmøde
som primært vil omhandle de strategiske beslutninger DDBU skal arbejde med i
fremtiden og en gennemgang af de strategier DDBU har arbejdet med de sidste par
år.
Efter en kort præsentation af bestyrelsen gik formanden over til den udsendte
dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Referat fra sidste møde
Orientering fra sekretariatet
Orientering fra formanden
Orientering fra kassereren
Orientering fra udvalg
Orientering fra udviklingskonsulent
Eventuelt

Kommentarer til det udsendte referat:
JM kommenterede det udsendte referat i forbindelse med ønsket om billardfrie
weekender ved DM-finaler.
TU-udvalget har undersøgt det fremlagte ønske men må konstatere at kalenderen er
så sammenpresset at det er helt udelukket. FBK tog denne information til
efterretning.

Orientering fra sekretariatet:
JB gav en status på Brandenburg vedr. hotel og tilskud.
Det turneringsprogram som bruges i pool kunne måske implementeres i vort eget
turneringsprogram. Medlemstallet holdt sig på næsten det samme niveau som for
2015. En enkelt større klub er lukket hvilket naturligvis har haft en vis effekt.
Vi har møde med de interne revisorer den 24 april og med NBC den 25. april.
Orientering fra formanden:
FBK har fremsendt kommentarer via mail.
Sveriges Billardforbund:
Eva Vinding Bussell hedder den nye formand for Svenska Biljardforbundet.
Hun blev valgt på det ekstraordinære møde i marts måned.
Nordic Billiard Council:
Vi har møde i NBC d. 25. april kl.15, hvor vi mødes med de nye ledere fra Sverige og
Norge.
Der er flere forskellige forhold på agendaen.
Vi deltager med flere personer.
Finland deltager ikke på mødet, men det gør alle andre nordiske lande.
EM i Brandenburg:
Der er en større delegation fra DDBU i Tyskland.
Michael og jeg skal deltage i et hurtigt indkaldt CEB møde lørdag d. 29. april, som er
indkaldt af ungdomslederen i CEB.
Der er udfordringer med ungdomsarbejdet i CEB landene, og der er udfordringer med
at få nationer til at melde sig som EM arrangører til ungdomsmesterskaberne i
carambole.
Beretninger til DDBU Årsmødet:
Vi skal huske at lave skriftlige beretninger til Jan Bemmann, som skal med i Årsmøde
papirerne.
Kontakt Jan Bemmann, hvis du har spørgsmål til beretning og til deadline.
Orientering om sag vedr. pool spiller:
Formanden informerede omkring et sagsforløb ved EM i Pool i Portugal, hvor en
dansk spiller har fået en bøde på 500 Euro af turneringsledelsen, fordi han udviste
usportslig opførsel ved EM stævnet.
EPBF har tilsendt DDBU en sagsfremstilling af bødeforlægget. DDBU vil behandle
sagen i eget regi, og tage stilling til en mulig sanktion på nationalt plan over for den
pågældende spiller.
Sæsonens sidste DM Finaler:
Der skulle være styr på stævneleder forhold og deltagelse fra DDBU bestyrelsen i de
afsluttende DM stævner.
Hvem har vi som stævneleder til DM i Ungdom Keglebillard ?
Hvem har vi som stævneleder til DM 2-mands hold 5-kegler ?
Idræts- og sportspsykologi:
Jan Bemmann og jeg har haft et møde med idrætspsykologen Jørn Ravnholt.
For mig er idrætspsykologi ét af de strategiske indsatsområder i de kommende år.
Jeg er sikker på, at vi har nogle elitespillere og talenter, som vil profitere af dette
DDBU tiltag.

Vi har landet en rammeaftale med Jørn for de kommende år, og vi har aftalt en
samarbejds- og kommunikationsplatform.
Hvis I har nogle emner fra de forskellige udvalg og fra forskellige discipliner, som vil
have gavn af idrætspsykologisk support/vejledning/forløb, kontakt Jan Bemmann og
mig omkring det.
Planen for i år er, at vi starter ud med 3-bande gruppen og nogle enkelte fra
Snooker. (Per Micki hører mere fra mig om det)
Til næste år og i 2019, der får vi så Pool og 5-kegler på.
Der skal sættes struktur, system og styring på dette, og FU har indstillingsretten til
den idrætspsykologiske support og til økonomiforbrug på dette område.
Muligvis skal vi fremadrettet lægge noget økonomi ud til de relevante udvalg i
forhold til dette.
VM i Snooker:
Henrik Kaj Hansen og jeg har aftalt, at jeg er på som medkommentator/inviteret
gæst ved en Eurosport transmission, fra én af de lange dage med VM i Snooker fra
Sheffield.
Her skal jeg tale om DDBU, Snooker og om dansk billard - i såvel et national
perspektiv som i et internationalt.
Den vedtagne strategiplan fra 2014:
FBK gennemgik strategiplanen med de indsatsområder der har været arbejdet med
de sidste par år.
TB var nysgerrig efter at vide hvordan internationale turneringer påvirkede og
udviklede DDBU’s organisation?
FBK svarede at der var flere vinkler på aktiviteten. Det handler om at vi afvikler
nogle mesterskaber hvori vi også får en organisatorisk viden, der er mennesker der
er involveret der derved opnår nogle kompetencer. Det kan være folk fra bestyrelsen
eller det kan være frivillige vi får involveret. Vi bliver synlige og vi profilerer os i
forhold til omverdenen.
Tiden op til VM i Randers skal bruges aktivt for at skaffe flere medlemmer – her er
det vigtigt at klubberne er opdaterede med instruktører m.v.
Status under organisation kan nævnes at de oprettede kraftcentre arbejder meget
forskelligt. Nogle af klubberne er meget aktive i modsætning til andre. Dette vil blive
taget op på årsmødet. NN vil efter sommerferien aflevere en oversigt over de
projekter der er under udvikling p.t.
DDBU er meget aktiv på den internationale platform. Vi deltager i de møder de
forskellige internationale forbund indkalder til samtidigt med at det nordiske
samarbejde forstærkes markant.
TB fremhævede DDBU’s internationale arbejde i forhold til den vægt DIF tillægger
denne aktivitet.
Vi har et ønske om at starte en landsdækkende skomagerturnering på store borde i
2018 ligesom vi ønsker at afholde turneringer i de internationale discipliner.
TB omtalte muligheden for at hverve enkeltpersoner som medlemmer af DDBU uden
at være medlem af en klub. Triatlon bruger denne mulighed aktivt.
FBK og JB mødte repræsentanter fra WCBS og fik et indblik i snookerturneringer for
funktionshandicappede som kunne være et område hvor DDBU eventuelt kunne

samarbejde med Dansk Handicapforbund.
Differentierende medlemsformer er en vores indsatsområder. Det kommer vi til at
arbejde med i de kommende år i strategiarbejdet i forhold til rekruttering.
Vi må konstatere at vi har en udfordring i manglende billardklubber i nogle af de
større byer. Hillerød – Roskilde – Køge er uden klubber indenfor DDBU. Der ligger et
stort medlemspotentiale i de nævnte byer idet der spilles masser af billard i f.eks.
boligforeninger. Vi samarbejder allerede med nogle kommercielle centre og det er en
mulighed at vi selv på et tidspunkt skal oprette centre i egen regi.
Vi har også brug for at få kortlagt hvad det er for rekrutteringsmuligheder vi reelt
har i forhold til landet. Bl.a. ungdom - & fritidsklubber rummer et interessant
potentiale. Der er etableret en klub i Herlev og Niels arbejder med endnu en i
Hellerup. Der findes flere muligheder ud over landet og det vil være oplagt at Niels
skal ind over i forhold til rekruttering på denne front.
Man kunne sagtens forestille sig et samarbejde i forhold til rekruttering med vores
hovedsponsor så vi gennem dem kunne udnytte Søren Søgaards kendskab til
spillesteder hvor vi ikke har en kontaktflade i dag.
En anden mulighed der blev bragt frem var hvorledes DDBU kunne drage nytte af
ekstra resurser fra DIF i forhold til et pilotprojekt om indgangsvinkler til
boligforeninger og ældrecentre f.eks.
TB påpegede at denne aktivitet fint var indkalkuleret i et af de strategiske spor og
derfor kunne behandles her men påpegede også at DIF kunne være behjælpelig med
analyser såfremt dette kunne være en ide. Måske kunne der også være en mulighed i
de midler der afsættes til initiativstøtte.
Der er afsat midler til en gruppe spillere med henblik på VM2019.
Et af vore indsatsområder er at vi skal sende spillere til internationale turneringer i
de 4 discipliner vi har udpeget.
Der skal oprettes talent - & elitecentre rundt omkring i landet.
Vi har et stort ønske om igen at komme ind under Team-Danmark støtten. Hvorvidt
dette ønske kan opfyldes må vi afvente efter en dialog med TD efter sommerferien.
Ved mødet med WCBS blev grundlaget for en optagelse på det olympiske program
også diskuteret. En optagelse vil medføre helt ændrede muligheder for
billardsporten. Der arbejdes på en model der indebærer at Én idrætsudøver spiller 3
discipliner a la Biathlon idet det næppe vil være muligt at få mere end 1 medaljesæt.
Ifølge TB vil IOC udpege 2 arrangører på én gang. Paris i 2024 og Los Angeles i
2028. Det vil derfor være Frankrig der skal arbejde for at få billard på OLprogrammet i første omgang som en prøveidræt i 2024. En tredje mulighed kunne
være at satse på at få billard til Vinter-OL. Fra dansk side vil vi arbejde på at få
Biathlon på programmet.
I forhold til punktet synlighed har vi igangsat et projekt vedr. streaming. Vi er
rimeligt aktive på FB og vi har også været synlige på de landsdækkende medier. FBK
er medkommentator til VM i Snooker sammen med Henrik Kaj Hansen.
Andre forbund er aktive på You Tube i forbindelse med orientering om f.eks. afholdte
bestyrelsesmøder. Vi kunne også tænke os at få produceret en promotion film om
billardsporten, om vores administration og IT-platform.

FBK har i flere omgange haft kontakt til Dart Unionen om et samarbejde. Bl.a.
Søgaard er sponsor på en den største dartturnering i Danmark – Søren Søgaard Open
– som hvert år bliver afviklet i Esbjerghallen. Vi kan se på You Tube hvordan der en
fantastik stemning. En stemning vi måske kunne blive koblet på i et samarbejde med
SS-Dart Unionen og Esbjerg Kommune.
Ved streaming er vi nu i stand til at levere topkvalitet i både billede og lyd. En af de
store hurdler er at få udbredt kendskabet til vores streaming til et bredt publikum.
Det er ikke kun DDBU der skal producere levende billeder. Også klubberne skal i
gang med at lægge film om klubaktiviteter på deres respektive hjemmesider.
Der har også været fokus på økonomien i den eksisterende strategiplan. Vi har et
ønske om en kontinuerlig øgning af vores sponsorindtægter baseret på den
streamingstjeneste vi stiller til rådighed for klubberne til udvalgte DM-finaler. DDBU
ejer billedrettighederne hvilket skal implementeres i stævneaftalen fremover.

Efter denne statusgennemgang af den oprindelige strategiplan gik mødet over til en
kort gennemgang fra udvalgene.

Økonomi – Niels Chr. Kjær
Takkede for bestyrelsens underskrift på regnskabet for 2016.
Årets resultat blev et overskud på kr. 251 t.kr. hvilket var en del over det
budgetterede. Der blev højere indtægter bl.a. i form af løntilskud fra det offentlige
for Karsten Jørgensen. Niels Nüchels budget er realiseret med en besparelse på 130
t.kr. Det er positivt at udvalgene stort set har overholdt budgetterne. Vi øger vor
egenkapital til 772 t.kr.
Turneringsudvalget – Jan Mortensen
De fleste af vore store DM er nu overstået og der er stor ros til arrangørerne.
Vi er i gang med de sidste lands-& regionsfinaler for øjeblikket.
Den sidste turneringsplan fra CEB griber ind i en runde i 3-bande elitedivisionen.
Forespørgsel fra Ikast om tilskud til at arrangere en international 5-kegle turnering i
2018. DDBU svarer positivt tilbage. Såfremt DDBU skal stå for streaming skal vi se på
en aftale i forhold til billedrettigheder. Omkostningen for at få turneringen godkendt
af CEB skal Ikast stå for. Der er VM i 5-kegle i Argentina. Vi sender én spiller til
Argentina. Vi har formentlig 4 pladser til dette VM. Der er kvalifikation og vi kunne
eventuelt tilbyde disse pladser til spillere der vil tage afsted for egen regning.
Holdningen til denne løsning er delt i bestyrelsen men vil blive diskuteret på det
næste eliteudvalgsmøde. Danske Spil tilbyder Odds til DM i Pool i 8 og 9-ball. Kan
DDBU tilbyde en feed til Danske Spil?
Eliteudvalget – Kent Erichsen
Afventer næste møde i udvalget. Aflægger i stedet en situationsrapport på
streamingsprojektet. De næste DM er Snooker og Pool. Det første år som er blevet
afviklet er i princippet at betragte som en indkøringsperiode. At få info om streaming

ud over rampen er nok det største problem men deling på de sociale medier er en
mulighed.
Pooludvalget – Jakob Lyng
EM er netop overstået.
Spillerne leverede på det niveau vi kan forvente af dem. Over halvdelen af feltet til
EM er professionelle. En femteplads i holdkonkurrencen er absolut godkendt. I det
hele taget gik det udmærket. Der forestår DM for juniorer og for seniorer. Sidste år
var første gang vi afviklede alle discipliner samlet hvor det gik fint nok men hvor der
stadigvæk er plads til forbedringer. Muligvis vil stævnet blive beskåret til 3
discipliner således at spillerne ikke skal bruge en hverdag.
Snookerudvalget – Per M. Christensen
Gennem EBSA har DDBU til en favorabel pris købt 52 meter snookerklæde til brug
ved DM i Snooker i Copenhagen Pool & Snooker House hvor DDBU streamer de 2
sidste dage.
DM i de forskellige klasser er enten i gang eller afventer opstarten. Vi sender 2
kvinder til EM i Albanien. Derudover 4 som spiller i Masters – Teams – European
Open og 6-Reds. Der er gode muligheder for pæne danske resultater. PMC deltager i
EBSA’s generalforsamling i Albanien den 8. juni. Turnering afholdt i Horsens der
forløb perfekt.
Aktivitetsudvalget – Paul Alring
Har udsendt opfordring til klubberne om at tilmelde emner til instruktion.
Der kom meget få tilbagemeldinger. I forbindelse med at PA ville i gang med at følge
op på den udsendte skrivelse kom sygdom i vejen for dette. I denne forbindelse
meddeler PA at han trækker sig fra bestyrelsen.
Indlæg fra Næstformanden – Michael B. Nielsen:
Vedr. Simonis Nordic 3 - Bande er der ved at blive aftalt en ny afviklingsform så
man kun skal bruge 3 dage 6+7+8 oktober 2017
Der er i dag kommet en ny datoplan fra CEB 2017 / 2018.
Svend Aage tilretter datoplanen.
I VM 3 Bande Kvinder deltager Marianne Mortensen den 12-14 Maj i Belgien.
Jeg har aftalt et møde med Dan Johansen vedr. en forlængelse af den igangværende
sponsoraftale i starten af maj.
Fra den 12 til den 14. maj er der Dick Jaspers Clinic i Vejle Billardklub.
Vi har netop modtaget invitationen til European Ladies Cup 3-Cushion i Rosmalen i
Holland. Vi tilmelder Marianne Mortensen og Jeanette Jensen.
Eventuelt
En enig bestyrelse besluttede at indstille Niels Chr. Kjær som æresmedlem i DDBU.
Vi har indtil nu modtaget en enkelt indstilling til DDBU’s lederpris. Vi afventer at
udnævne Årets Spiller til efter Brandenburg.
Kalenderen for bestyrelsen lægges ved FU-mødet i juli måned.
Mødet slut kl. 22.30
Jan Bemmann
Generalsekretær DDBU

