
Referat af bestyrelsesmøde på Hotel Nyborg Strand den 8. september 2017 
 
Deltagere: 
Flemming B. Knudsen, Michael B. Nielsen, Erik Søndergaard, Jan Mortensen, Kent Rifbjerg 
Erichsen, Marianne Mortensen, Per Micki Christensen, Niels Nüchel 
Afbud: 
Jacob Lyng, Jan Bemmann (med på Skype) 
 
Dagsorden 
1. Referat fra sidste møde 
 Ingen kommentarer 
 Referatet eftersendes til Erik og Marianne 
 
2. Orientering fra sekretariatet 
 IT: 
 Der er lavet en prioriteringsliste for løsning af IT problemer 
 
3. Orientering fra formanden 
     Formanden begyndte mødet med at byde de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen til deres  
     første DDBU bestyrelsesmøde. 
 
     Formanden havde inden mødet sendt informationer ud til flere af efterfølgende punkter. 
  
 1. DIF Strategiaftale 
  I processen med DIF Strategiaftale, der er vi nu ved høringsfasen og ved DIF Bestyrelsens 
 behandling af DIF Administrationens administrative indstilling af de 61 specialforbunds 
 strategiaftale. 
 DIF Administrationen har ikke tildelt DDBU den økonomi i sin administrative indstilling til DIF 
 Bestyrelsen, som vi havde forventet og håbet på. 
 Set over 2018-2021 perioden, der mangler vi et beløb på kr. 300.000 til vores DIF Strategiaftale 
 – eller kr. 75.000 pr. år i den 4 årige periode. 
 Det er skidt, og det er selvfølgelig ikke godt for de planer og for de mål vi har med DIF 
 Strategiaftale. 
 På DDBU bestyrelsens vegne har jeg reageret på den administrative indstilling, og jeg har sendt 
 høringssvar til DIF. 
 DIF Bestyrelsen har efterfølgende behandlet den administrative indstilling og vores høringssvar. 
     DIF Bestyrelsen bakker op om DIF Administrationens indstilling. 
     Vi skal søge midler fra initiativpuljen, som er en mulighed i den nye økonomiske struktur, og 
     hvor vi måske kan få tilført mere økonomi, at arbejde med.  
 Jeg regner med, at vi til DIF Budget Seminar d. 6-7. oktober 2017 i IH har klare tal bordet. 
     Herefter kender vi vores fremtidige forhold til den nye økonomiske struktur. 
      
 
 Erik Søndergaard og Jan Bemmann deltager fra DDBU til DIF Budget Seminar d. 6-7. oktober 
 2017 i IH. 



  
 Jvf. vores DIF Strategiaftale, der har vi udover det økonomisk aspekt, også andre forhold vi skal 
 arbejde med her i efteråret 2017. Vi skal have rekrutteret sportschef og vi skal have placeringen 
 af vores kommende Talent- og Elitecentre på plads. 
 Der skal derudover udformes første udkast til skriftligt materiale på elite- og talent strategi og 
 profil- og kompetenceforhold til kommende sportschef, som jeg nok skal være tovholder på. 
  
 Rekruttering af sportschef. I min optik, der skal vi enten have en model med 1 sportschef til 4 
 internationale discipliner og til keglebillard. Eller en model med 2 sportschefer, hvor 1 har 
 resortområde på 3-bande og 5-Kegler, og 1 har resortområde til pocketspil – Snooker og Pool. I 
 den sidste model går Eliteudvalgsformanden ind og har sportsligt charge på Talent- og 
 Elitecenter i Keglebillard.  
 
     Modellerne blev diskuteret på bestyrelsesmødet. 
     Der blev taget en beslutning om at arbejde videre en model med 2 sportschefer. 
     Formanden laver udkast til profil på 2 sportschefer – 1 pocket og 1 carambole. 
  
 Placering af Talent- og Elitecentre til DIF Strategiplan 2018-2021. 
  Hvor skal de placeres? 
 
 Formanden kom med forslag og med argumentering for placering, som oplæg til diskussion. 
     De enkelte udvalgsformænd til discipliner og tovholdere på discipliner, var inden mødet blev  
     bedt om at komme med bud på og argumentation for, hvor disciplin centre kunne søges  
     etableret geografisk i DK.  
     Det blev efterfølgende diskuteret og belyst på bestyrelsesmødet. 
     Der blev taget beslutning om, at prioriteret prøve på at etablere Talent- og Elitecentre på  
     følgende facon: 3-bande (BK Grøndal) – Pool og Kegler (Bristol Odense) – 5-kegler (Ikast) –  
     Snooker (Copenhagen Pool og Snooker House). 
     Der bliver taget kontakt til klubberne fra DDBU ledelsen, når endelige budgetforhold for 2018 er  
     kendt, og der er lavet en økonomisk model for samarbejdet med kommende Talent- og  
     Elitecentre. 
  
   
 2. Skype møder 
  FU har afholdt Skype møde ultimo august 2017. 
 Bortset fra en lille teknisk udfordring med et af FU medlemmerne, der gik det fint med 
 mødeafviklingen. 
 Alle bestyrelsesmedlemmer skal kunne begå sig på Skype platform. 
 Næste DDBU bestyrelsesmøde er et Skype møde. 
  
  
 3. Nyt sponsorsamarbejde med Aros Forsikring 
  DDBU har forhandlet med Aros Forsikring omkring en sponsoraftale, og der er landet en 1 årig 
 aftale. 



 DDBU får et kontant beløb for denne aftale, og klubberne har mulighed for at lave individuelle 
 aftaler med forsikringsselskabet. 
 DDBU tilstræber et flerårigt samarbejde med Aros Forsikring. 
  
 4. Ny formand i Tyskland. 
  Helmut Biermann er valgt som formand for DBU, efter en ekstraordinær generalforsamling. 
 Michael John – den tidligere formand – blev væltet ved mistillidserklæring. 
 Helmut Biermann blev valgt med mange modstemmer, og der er ikke helt ro på de indre linjer i 
 det tyske billardforbund DBU. 
  
  
 5. DDBU bestyrelsens adfærd og DDBU kommunikationspolitik på Facebook. 
  

Formanden gav en henstilling til bestyrelsen om hvordan DDBU skal bruge de sociale medier. 
 
6. Billard på TV 2 

  DDBU og TV 2 Lorry, har indgået et TV samarbejde omkring DDBU deltagelse i ny programserie 
 på TV 2 Lorry i 2018. 
 TV 2 Lorry laver i 2018 i en helt ny programserie kaldet: "Min klub", hvor TV værten Thomas 
 Uhrskov besøger 20 sportsgrene og sportsklubber. 
 Programserien omhandler profilering og synliggørelse af sportsgren/klub, samt fremstilling af 
 facts, historik, personer, sociale forhold i klubben, billardtricks, sjove indslag o.a. 
 Programserien har både en TV dimension og en netbaseret dimension. 
 TV optagelserne kan bruges af DDBU på forbundets hjemmeside og Facebook grupper som 
 promotion film for sporten og for unionen. 
 TV optagelserne kan også bruges af deltagende klub og øvrige DDBU klubber, når TV 
 udsendelsen har været vist i foråret 2018. 
 FU har udpeget Ølstykke BK som samarbejdspartner til DDBU og TV 2 i programserien. 
 Det er sket efter overvejelser om bl.a. klubstørrelse, klubliv, eksponeringsforhold, 
 samarbejdsforhold, spilleforhold i klubben o.a. 
 Optagelserne til TV programmet begynder i oktober/november. 
     Jan Bemmann og Flemming B. Knudsen er DDBU bestyrelsens tovholdere på TV programmet. 
   
  
 7. Møde i Nordic Billiard Council 
  
 Lørdag d. 7. oktober 2017 kl. 12-16, er der møde i det nordiske samarbejdsorgan – Nordic 
 Billiard Council. 
 Mødet afvikles i Grøndal Multicenter i sammenhæng med NM i 3-bande, som spiller i 
 København fra d. 6-8. okt. 
 Fra DDBU deltager Jan Bemmann, Per Micki, Jacob Lyng og jeg. 
 Michael B. Nielsen er fraværende, da han er tovholder lørdag d. 7. oktober på NM i 3-bande. 
 Norge, Sverige, Finland og Island deltager med repræsentanter. 
 Dagsordenen er sendt ud, og vil senere blive offentliggjort på DDBU kommunikations  
     platforme. 



  
  
 8. Live Streaming af DDBU turneringer i sæsonen 
  Vi skal have lavet et overblik over, samt en plan for, hvilke DM stævner vi skal satse på for god 
 Live Streaming i sæsonen. 
 Derudover skal vi have etableret en gruppe af personer, som kan hjælpe til med Live Streaming 
 optagelserne. 
 Har vi nogle navne her ? 
  
  9. Budgetforhold for udvalg i 2018. 
  FU havde dette punkt oppe på sidste FU møde. 
 Vi afventer den definitive udmeldelse fra DIF omkring vores økonomi i den nye økonomimodel. 
 Erik Søndergaard og Jan Bemmann laver budget 2018, når vi kender til de økonomiske tal. 
 Udvalgsformændene skal komme med bud på budgetforhold for 2018. 
 Ungdomsudvalget får noget økonomi tildelt for resten af 2017, og Jan B., Erik og Marianne 
 aftaler dette nærmere. 
 Erik og Jan B. er tovholdere på økonomi- og budgetforhold 2018. 
 Når vi kender vores reelle økonomiforhold fra DIF, der laver vi også en plan for 
 økonomitildeling til strategiske spor. 
  
  
 10. 50 års jubilæum i Hvalsø Billardforening d. 23. september 2017. 
  Jan Bemmann og Flemming B. Knudsen repræsenterer DDBU til klubbens  
     50 års jubilæumsarrangement. 
 
  
 
 11. DDBU møde med Team Danmark. 
     DDBU har kontaktet Team Danmark angående et møde med Lone Hansen. 
     Vi regner med at afholde møde med Team Danmark ultimo september eller primo oktober. 
     Jan Bemmann og Flemming B. Knudsen deltager fra DDBU. 
 
 
     12. Ungdomsleder i DDBU. 
     Marianne Mortensen er ny ungdomsleder i DDBU. 
     Opgave- og ansvarsområde for ungdomsleder skal skrives ind i bestyrelsesdokumentet. 
     Der skal bygges en struktur og nogle instanser op omkring ungdomsarbejdet. 
     Der skal laves samarbejdsoverflader i DDBU organisationen.  
      
     13. Kraftcentre. 
     Der har været sendt kommunikation ud til Kraftcentre klubberne omkring forslag til  
     Årshjul/Årsplan for Kraftcenteret kommende sæson. 
     De enkelte Kraftcentre klubber har skullet give tilbagemelding på det til DDBU. 
     Sakskøbing og Frem Kolding er fremadrettet ikke længere Kraftcenter klubber i DDBU. 
 



 
4. Orientering fra kassereren 
 Finansrapport er udsendt 
 ES og JB aftaler møde 
 JB har indhentet forslag til brug af økonomiske midler for resten af året 
 Estimeret overskud: 45.000 
 
5. Orientering fra udvalg 
 Eliteudvalg:(KRE)  
 Evaluering af Brandenburg: 
 Udtagelse af ungdomsspillere skal ske tidligere. 
 Udsendelse af evalueringsskema til spillerne. 
  
 Pool og snooker inviteres med i Ungdomsudvalget. 
  
 Udtagelse til VM i 3-bande: 
 Tonny Carlsen udtaget 
 Thomas Andersen reserve 
 
 Simonis Nordic Championship 3-Cushion 2017 
 Deltagere: 
 DK 11 spillere 
 SV 7 
 NO 4 
 FI 2 
 Lodtrækning offentligøres senest den 29/9 
 Live streaming alle dage 
  
 Turneringsudvalget: (JM) 
 
 Licens pr. 1. sept. 
 2016 – 3680  stk. 
 2017 – 3676 stk. 
 
 Hold 2017-18: 

2016-17 beløb 
2017-

18 beløb 
    

1072 523.520 1050 517.320 
    

 Stafet hold er slettet 
  
 Tenax-double: 
 Indbydelse udsendes i sept. – og vi håber flere klubber i region øst begynder at få lyst til at 
 deltage, Lolland-Falster kommer helt sikkert med flere hold. 



 Individuel 
 2016 – 1166 deltagere 
 2017 – 1138 deltagere 
 
 Samtlige TU-planer (undtagen ungdom og elite) er udskrevet, - og som noget nyt vil vi køre 
 udelukkende med 3-mands puljer i carambole disciplinerne, - dvs. der i nogle tilfælde kommer 
 én eller to 3erer med i efterfølgende runde, - det betyder, at spillere fra mindre klubber kan 
 beholde deres hjemmebane, og dommerproblemet bliver også afhjulpet. 
 Tours 
 Vi er nu i gang med tour og tilmeldingerne ser fornuftigt ud,- undtagen i ABC touren afd. 1 i 
 region vest. 
 Cupper 
 Her er vi ”næsten” færdig med det nye program, så skemaer og opdateringer foregår i tu-
 programmet, vi skal væk fra alle de exel programmer vi har liggende, og som p.g.a. diverse 
 koder 
 Fordeling af DM kegler: 
 2019 Hjørring BK 
 2020 Års BK 
 2021 BK Frem 
 2022 Asaa BK 
 
 DM Biathlon mangler arrangør 
 
 DM 5-kegler mangler arrangør 
 
 Klubbesøg: 
 JM og HR har været på besøg på Lolland Falster 
  
 BK Fluen arrangør af DM i skomager. FBK aftaler de nærmere præmisser med BK Fluen. 
     Jan Mortensen er tovholder på turneringsmodus og på at få lavet forslag til  
     turneringsafviklingen. (4-6 uger) 
 
 
 Snooker(PMC) 
 Afgørelse i matchfixing sag 
 Begge spillere frikendt 
 DDBU anker sagen 
 
 VM på Malta aflyst 
 
 Uenighed mellem de to verdensforbund 
 
 Ungdomslederen: (MM) 
 1. Aftale møde i Ungdomsudvalget 
  Deltagere: FBK,MM, PM, MN ?? 



 2. Ungdomscupper 
 3. Præmier 
  Der skal ske en differentiering 
 4. Ungdomslicens 
  Kan dette sættes ned 
  kan der laves differentierede licenser 
 5. Ungdomscupper i 3-bande og 5-kegler 
 6. Ungdoms DM 
 7. DM for piger 
 8. DM fri for ungdom 
 9. Snitgrænser 
 10. Junior DM i forbindelse med senior finaler 
 11. Udtagelseskriterier for ungdomsspillere til internationale turneringer. Vi skal opsætte  
            kriterier. Der udveksles kommunikation og information om dette internt i bestyrelsen.  
 12. Kommunikation til spillerne 
 
6. Orientering fra udviklingskonsulent 
 Identifikation af 3 byer, hvor vi kan etablere mulige nye klubber de kommende 3 år.
 Status: Hellerup - ny poolklub 
 Der er kontakt til forældre. 
 Trænerproblem skal løses 
 Eventuelle forslag til nye byer modtages 
 
 
 Aftaler med 5 klubber og skoler omkring klubudviklings/ skoleforløb. 
 Status: Følgende klubber kunne være interessante: 
                    1. BK Fluen 
 2. Osted BK 
 3. Bristol Odense 
 4. Herlev PC 
 5. Ølstykke BK  (Skoleplacering) 
 
 
 
 Aftale med 10 klubber omkring forløb/proces i forhold til medlemsvækst. Baseret på 
 undersøgelse fra sommeren 2016 og situationsbestemt tilgang 
 Status: Er ved at gennemgå undersøgelsen fra sidste sommer 
 Kontakt til klubber som har ønsket medlemsvækst 
 Udarbejdelse af rekrutteringsværktøjer og ideer  
  
 Pool: 
 Udskrevet turnering på Sjælland som henvender sig til fritids-ungdomsklubber. 
 Tovholder på turneringen er Jan Keller 
 Lignende turnering påtænkes i Jylland (Århus) og på Fyn (Odense) 
 



 Licens/medlemsformer 
 I forbindelse med strategiplanen kunne man måske indføre billigere licens for ungdom. 
 I samme forbindelse kunne man overveje en medlemsform, hvor unge kunne melde sig direkte 
 ind i DDBU?? Forslag udbedes 
 
 Kurser: 
 Klubtræner I gennemført I Odense den 19. og 20. august med 19 deltagere. 
     Vellykket arrangement. Fin feed back på kurset fra deltagere. 
     Klubtræner 2 søges gennemført i 2018. 
 
 
7. Evt. 
 Næste møde den 27/11 er et Skype møde. 
     Jan Bemmann er tovholder på et arrangeret prøvemøde inden aftalt bestyrelsesmøde. 
 
     HUSK – indlæg fra bestyrelsesmedlemmer til DDBU Nyhedsbrev. 


