
Referat fra Årsmødet 2011 i Idrættens Hus. 

 

Formanden åbnede årsmødet med at byde velkommen til de fremmødte og specielt til vores 

æresmedlemmer: Launy Grøndahl – Fritjof Dittmann og Hans Gissel. 

Afbud på grund af sygdom i familien fra Niels Chr. Kjær og Niels Nüchel 

Dagsorden: 

Punkt 1 – Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Søren Gøtzche fra DIF som blev valgt uden modkandidater. 

Dirigenten gennemgik herefter programmet forårsmødet og kunne konstatere at mødet var lovligt 

indvarslet hvilket ikke blev modsagt fra salen. 

Derefter fortsatte mødet ud fra den udsendte dagsorden: 

Punkt 2 –Valg af mødesekretær 

Valgt som mødesekretær: Jan Bemmann 

Punkt 3 – Prøvelse af mandater 

Der var 37 klubber repræsenteret med 74 stemmeberettigede deltagere. 

Punkt 4 – Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Mikael Toft Formand DDBU 

Et år med mange opgaver i forbindelse med indførelsen af den nye struktur. 

Tak for både positive og negative mails. 

Ølandshusfonden uddeler kr. 5000.‐ til en ny instruktionsbog og kr. 5000.‐ til støtte for ungdomsspillere i 

pool til EM. 

Vi har haft møde med vores hovedsponsor Søren Søgaard A/S for tegning af ny kontrakt – vi bearbejder lige 

nu de forslag der blev fremlagt ved dette møde. 

Appellerer til at alle klubber registrerer alle deres medlemmer. Planlagt at genoptage dialogen med 

klubberne i VBU. 

Jan Mortensen – Eliteudvalget 

I Elitedivisionen i 3‐Bande carambole er der ændret fra 21 til 14 kampe.  

Individuelt bliver der 8 Grandprixer i den nye sæson hvoraf de 5 bedste tæller til ranglisten hvor de 16 

bedste er kvalificerede til DM. Modtagelsen fra spillerne har været overvejende positive. 

 



 

Carsten Andersen – Aktivitetsudvalget 

Ny koordinator i Region Øst er Niels Hansen fra Fakse BK. 

Kommentarer fra salen til bestyrelsen beretning: 

Æresmedlem Fritjof Dittmann 

Omtalte de 7 fede år fra 1980 til 87 hvor alting gik op i en højere enhed – bl.a. hvad angår TV og presse. 

Omtalte DM i Tåstrup i Tåstrup Billard Klub. Klubben havde stor ære af arrangementet men et DM bør 

afvikles under helt andre former i velegnede lokaler. Oplevede afslutningen på finalen som et pinligt og 

usportsligt intermezzo fra taberens side. Omtalte ligeledes at respekten for vores primære disciplin – 

keglebillard – bør genetableres hvis vi overhovedet skal kunne regne med fornyet bevågenhed fra 

offentligheden. Har skrevet til DDBU’s formand at han nu bør træde i karakter således at et DM afvikles 

under forhold der er et DM i keglebillard værdigt. Tilbyder at udveksle erfaringer og ideer med bestyrelsen. 

Torben Madsen – RAA BK 

Udvider til 350 m2 fra 1. september – vil gerne etablere pool og snooker – men opfordrer bestyrelsen til 

ikke at glemme keglebillard. Vi skal have flere medlemmer – kig på værtshuse hvor der går mange dygtige 

spillere omkring som også når de kommer ind i klubberne er åbne overfor at deltage i det frivillige arbejde. 

Er ikke særlig positiv overfor det nye tiltag fra Turneringsudvalget med handicap fra serie 2 til og nedad. 

Ole Olsen – Holbæk 

Synes at handicap turneringen er et fortrinligt forslag som specielt løser problemet med reserver. 

Er meget utilfreds med den foreslåede ændring af OB‐Cupperne i Øst. Har fungeret optimalt i mange år – 

hvis vi ændrer afviklingen risikerer vi at ødelægge en social turnering som alle er glade for. 

Anders Jensen – Tåstrup 

Enig med Fritjof Dittmann i at DM burde flyttes væk fra klubberne. Forsøgte med City 2 der  ikke havde 

plads i den weekend stævnet skulle afvikles. Tåstrup satte dog en masse ting i gang med pressen – reklamer 

på cykler – osv.  Fik godt nok et underskud på 20.000.‐ men også 15 nye medlemmer. 

Formand Mikael Toft opsummerede svarene på de indlæg der indtil nu var kommet: 

Ok med konstruktiv kritik – er med på at inddrage Fritjof Dittmann i drøftelser om PR i fremtiden. 

Vi har en god pressedækning i lokalområderne men desværre ikke i de landsdækkende aviser. 

I orden at Torben Madsen ikke var særlig positiv overfor tiltaget med handicapturneringer – dog var Ole 

Olsen meget positiv. Roste Anders Jensen fra Tåstrup for et godt stævne med mange gode tiltag. 

Jan Bemmann ‐ DDBU 

Vi skal naturligvis ikke ødelægge afviklingen af vores OB‐cupper. JB redegjorde for intentionerne med 

ændringerne. Melder tilbage til Niels Chr. Kjær vedr. reaktionerne fra forsamlingen. 



 

Benny Kjærsgaard – BK Frem Kolding 

Handicapturneringen er ok. Mulighed for at kunne spille begge dele kunne være en mulighed. 

Havde DK4 til DM for nogle år siden i Koldingcentret som gerne ville komme hvis der var mange aktiviteter 

og tilskuere. 

Jørn Mikkelsen – Hvalsø Billard Forening 

Fastholdt ønsket om at afdelingsfinalen i OB‐cupperne bibeholdes. Handicap i holdturneringen er et 

glimrende tiltag specielt fordi klubberne nu ikke mere har problemer med reserver. 

Niels O. Hansen ‐ Greve Billard Klub 

Rykkede for den jubilæumsbog som blev udarbejdet for nogle år siden men aldrig er kommet videre. 

Mikael Toft checker op på hvor i processen udarbejdelsen af bogen befinder sig. Lover svar indenfor 14 

dage. 

Børge Petersen ‐ Randers Billard Klub. 

Undrer sig over at Randers BK’s forslag om en handicap turnering i 3‐Bande i 3.division bare er afvist af 

turneringsudvalget når man nu udbyder en handicapturnering i keglebillard. Afvisningen af 3‐bande gik på 

at man har 2‐mandshold som alternativ men derudover var der ingen nærmere forklaring på afvisningen. 

Henning Nielsen – Gråsten Billard Klub. 

Går tilbage til indlægget fra Torben Madsen vedr. keglebillarden som ikke må glemmes idet denne er basis 

for billardsporten i Danmark. Vi skal naturligvis ikke glemme keglebillard men må konstatere at denne del 

af sporten kun spilles i Danmark. Skal vi ud i den store verden er det  3‐bande – pool og snooker det drejer 

sig om. 

God ide med handicap turneringen. Havde DM i Sønderborg i 94 med et overskud på 60.000.‐ Der var god 

pressedækning – så det kan lade sig gøre – men det er hårdt arbejde.  

DDBU’s bestyrelse gør et godt stykke arbejde.  

Mikael Toft ‐DDBU 

Eliteformanden vil svare på turneringsspørgsmål. Til Henning Nielsen ‐ Store stævner er på andre 

præmisser end i 94. Sværere  at skaffe sponsorer især i disse krisetider. 

Jan Mortensen ‐DDBU 

Vedr. handicap turneringen: Når man kommer med noget nyt er del altid sådan at nogle er imod andre er 

for. Vi har i denne forbindelse langt flere positive end negative tilbagemeldinger. 

Afvisningen af 3‐Bande handicap i 3.division er baseret på at vi ikke spiller handicap i divisionerne. Vi får 

mange forslag til turneringsudvalget som alle bliver behandlet seriøst. 

 



 

Torben Madsen – RAA BK 

Ikke negativ overfor nye tiltag en kunne tænke sig at kun serie 3 og 4 var handicap. Har intet imod pool og 

snooker – tvært imod – men det er fra kegleklubberne vi skal rekruttere vores spillere til andre discipliner. 

Mikael Toft afsluttede debatten om bestyrelsens beretninger med en kommentar vedr. 

handicapturneringen. Specielt kørselsafstande er vigtige at reducere og dette hjælper handicapturneringen 

med til. 

Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt. 

Punkt 5 – Ordensudvalget beretning til orientering 

Beretningen fra Ordensudvalget blev godkendt uden kommentarer. 

Punkt 6 – Regnskabsaflæggelse til godkendelse 

Pia Thybo – Regnskabet for 2010 

Lidt specielt at skulle kommentere regnskabet i år idet det er første år med ny struktur – nogle tal kender 

man – andre er helt nye i DDBU regi. 

Kontingent er nyt ligesom turneringsgebyrer er med for første gang for hele landet. 

Herefter blev regnskabet gennemgået på sædvanlig vis og dette blev herefter godkendt uden 

kommentarer.  

Punkt 7 – Forslag til politikkatalog og politikker til vedtagelse 

Mikael Toft gennemgik efter en kort pause et udpluk af de mest væsentlige emner bestyrelsen vil arbejde 

videre med frem til 2015 på basis af de forslag der blev fremlagt på billardkonferencen i oktober 2010. 

Næstformand Henning Schultz redegjorde for intentionerne for den ”Code of Conduct” som er udarbejdet 

på foranledning af DIF. Dokumentet fastlægger hvordan bestyrelsen skal arbejde både internt og eksternt – 

hvilke etiske normer vi skal overholde – åbenhed i forvaltningen osv. hvordan vi fordeler vores roller og at 

vi dybest set opfører os ordentligt. Vi skal i bestyrelsen holde hinanden op på det idegrundlag vi har tiltrådt 

ligesom klubberne netop på årsmødet i dialog også kan fastholde bestyrelsens ageren ud fra det 

udarbejdede ”Code of Conduct”. 

Punkt 8 – Indkomne forslag 

Forslag fra Ikast BK 

 
Ikast Billard Klub stiller forslag om at bødesystemet bortfalder, for at fremme billardsporten. 

 
Peter Rasmussen fra Ikast BK begrundede forslaget. 

Vi kan ikke tvinge folk til at spille billard. Man straffer klubben med en bøde samt ved at udelukke de andre 



hold i klubben fra at spille om oprykning og spille om medaljer. Dette fremmer jo ikke billardsporten – det 

er i hvert fald ikke denne vej man skal gå. 

Jan Mortensen ‐ DDBU 

Bøderne er indført for at stoppe den udvikling vi ser med afbud og udeblivelser som ødelægger 

turneringerne overalt. 

Per Rasmussen – Ikast BK 

Vi har trukket holdet inden tilmeldingsfristens udløb og har allerede betalt bøden men hvorfor skal man 

straffe resten af klubbens spillere som nu ikke kan spille om oprykning – det hænger ikke sammen. 

Knud Arne Olsen Maribo – Jørn Mikkelsen Hvalsø – Torben Madsen RAA 

Alle gik imod at afskaffe bøder for trækning af hold – og specielt klubbens førstehold. 

Erik Nielsen – Ikast BK 

Ikke sportsligt korrekt at sende hold rundt i landet i en Elitedivision med 25 i gennemsnit. 

Herefter var der ikke flere indlæg vedr. forslaget hvorfor dirigenten bragte forslaget til afstemning. 

Forslaget blev nedstemt. 

DDBU foreslår at indbetalingen til Ø‐puljen fastsættes til kr. 125.‐ pr. klub. 

Forslaget blev godkendt. 

Dagsorden Punkt 9 ‐ Forslag til vedtægtsændringer 

Fra Leif Rasmussen Bristol – Odense 

§ 5 Tema- og Regionsmøder 
DDBU indkalder klubberne regionsvis til Tema- og Regionsmøde i oktober eller november. 
Møderne ledes af en af DDBU udpeget person (bestyrelsesmedlem) samt en person fra 
administrationen som minimum. DDBU fremsender dagsorden til klubberne 4 uger før mødets 
afholdelse. 
På mødet skal DDBU orientere om aktuelle tiltag, nye ideer, økonomisk status, samt drøfte 
ideer fra medlemmerne til videreudvikling af billardsporten. 
På mødet kan medlemmerne fremlægge ideer til Turneringsudvalget, som herefter behandler 
forslagene til endelig godkendelse på et Temamøde i marts/april måned for klubbernes 
turneringsledere. 
Mødernes deltagerkreds er identisk med deltagerkredsen på Årsmødet, men bestyrelsen kan 
indbyde andre personer til at deltage.  

Begrundelse: 

I vedtægterne under temamøder fremgår at bestyrelse ”kan” indkalde til temamøder. I 
forbindelse med nedlægningen af lokalunionerne er den umiddelbare samtalepartner væk og 
den direkte kontakt til DDBU begrænses til årsmødet. Derfor forslaget om at der ”skal” 
indkaldes til regionsmøder i hele landet. Det skal være en hjælp til bestyrelsen hvor klubberne 



er med i dialogen – kan komme med vores input – forslag også til turneringsafdelingen. 
Turneringslederne kan så mødes i løbet af foråret og diskutere de tiltag der er på tapetet. 

Henning Schultz – DDBU 

Jeg har lovet at sige et par ord om forslaget og begrunde hvorfor vi afviser det. 
Det er ikke fordi vi afviser indholdet eller substansen i forslaget men vi vil fastholde ordet 
”kan”. Der er et problem med at forslagene skal til endelig godkendelse på et temamøde – vi 
mener at godkendelse af forslag foregår på årsmødet. Vi vil meget gerne formindske afstanden 
mellem klubberne og DDBU som LR nævner er blevet større – min opfattelse er at den faktisk 
er blevet mindre – vi mener også at de forslag og tiltag der kommer fra bestyrelsen vil skabe 
en tættere kontakt. Det er det vi vil fremover og det ligger også i det oplæg der er kommet ud 
af billardkonferencen. Vi vil have muligheden for at indkalde til en konference når vi finder det 
nødvendigt og i denne forbindelse fastlægge de startegier og møder som der vil blive behov for 
uden at det er nedfældet i en vedtægt der begrænser vores udfoldelsesmuligheder. 

Leif Rasmussen 

Det er kedeligt man ikke vil ændre fra ”kan” til ”skal”. Åbenbart ønsker man ikke at afholde 
regionsmøder. Jeg har måske udtrykt mig forkert vedr. hvad der skal vedtages – det var 
møntet primært på turneringsdelen. Jeg forventer at forslaget bliver sat til afstemning men er 
for så vidt ligeglad med om det bliver vedtaget eller ej. 

Torben Madsen – RAA 

Er ikke optaget af om der skal stå ”kan” eller ”skal” men hæfter mig ved at bestyrelsen agter 
at afholde regionsmøder i fremtiden. Tidligere under JBU havde man fyraftensmøder hvilket 
var et kanon godt tiltag. Men der er også økonomi i aktiviteten – hvis det bliver formaliseret i 
en vedtægt bliver det et ufravigeligt krav – hvis vi har tillid til vores bestyrelse kan vi roligt 
fastholde det vi har i dag.  

Der var ikke flere indlæg hvorfor dirigenten bragte forslaget til afstemning.  
Forslaget blev forkastet. 

Herefter gik dirigenten over til det fremsendte forslag fra DDBU i forbindelse med ændringer i 
vedtægterne. 
Forslagene blev gennemgået punkt for punkt og da der ikke indkom ændringsforslag til det 
fremsendte vil de nye vedtægter fremgå af det materiale der udsendes fra DDBU snarest efter 
årsmødet. 

Punkt 11 – Budgetfremlæggelse – Pia Thybo 

Gennemgik budgettet – arbejder med et lille overskud på nogle få tusinde kroner. 
Under gebyrer er turneringsindskuddet hævet med 25 kr. pr. spiller. 
Medlemskontingentet er uændret 130.- kr. pr. medlem. 

 

 

 



Jørgen Andersen – Holmegaard 

Gør opmærksom på at gebyr for OB- Cupper mangler. 
Gebyr indskrives i oversigten. Ydelsen pr. spiller er fortsat kr. 125.- 

Der var ikke flere indlæg hvorfor budgettet er som det er fremlagt. 

Punkt 12 – Valg 

Henning Schultz genvalgt som næstformand for 2 år 
Pia Thybo genvalgt som kasserer for 2 år  
Jan Mortensen genvalgt som Eliteudvalgsformand for 2 år 
Niels Chr. Rasmussen valgt for en 1-årig periode som bestyrelsesmedlem. 
Mick Jørgensen valgt som A-suppleant til bestyrelsen 
John Nielsen valgt som B-suppleant til bestyrelsen 

Ordensudvalget 

Hans Gissel genvalgt som medlem af Ordensudvalget for 3 år 
Jakob Lyng valgt som suppleant til Ordensudvalget for 3 år 

Interne revisorer 
Steen G. Hansen – Morten Themstrup genvalgt 
Harry Dahl genvalgt som suppleant til de interne revisorer 
 
Sports Appeludvalget 
Henning Rasmussen valgt som formand for udvalget for 3 år 
Johnny Sort Jensen valgt som med af udvalget for 2 år 
Kim Jørgensen valgt som medlem af udvalget for 1 år 
Suppleanter: 
Benny Kjærsgaard – Erling Lysdahl Hansen og Gudmund Hindberg – alle valgt for 1 år. 

Punkt 13 – Eventuelt herunder uddeling af hædersgaver 

Rune Kampe blev hædret som årets spiller i 2011 
Dansk mester flere gange – gode resultater i worldcupper og europamesterskaber. 

På indstilling fra Tåstrup Billard Klub modtog Anders Jensen DDBU’s lederpris 2011.  
 
Eventuelt fortsat: 

Torben Madsen RAA 

Henviser til samarbejde med DDBU på sponsorsiden med et stort ejendomsmæglerselskab som 
er interesseret i at sponsorere billard på uddannelsesstederne. Det gælder om at komme 
hurtigt ud uanset om der er resurser til det når muligheden byder sig. Har været lidt skeptisk 
overfor overgangen til den nye struktur – og selv om der har været et par ting i løbet af året 
der kunne kalde på smilebåndet må jeg dog sige her på falderebet at de ting der forestår og er 
gennemført af bestyrelsen – godt gået! 

Indimellem uddelte Jan Mortensen – DDBU diplomerne for de danske mestre 2010-2011. 



Fritjof Dittmann 

Vi bør flytte DM i keglebillard til december / januar idet bl.a. TV er fuldt optaget i april / maj. 
Billard skal spilles om vinteren og ikke når solen skinner og det er varmt udenfor. 
Keglebillard kan sagtens samle tilskuere – hold stævner udenfor klubberne og inviter skolebørn 
og fritidsklubber til at overvære kampene. 3-Bande kunne spilles i november – det har vi gjort 
før i tiden.  

Henning Nielsen Gråsten BK 

Er med i stævnelederkorps. Den påklædning man havde i JBU kunne man godt også indføre i 
DDBU. I JBU havde man cardigan i DDBU har man bare en T-shirt.  
Kunne man ikke ændre 2-mands 3-bande til at man spillede over kryds så man ikke skal køre 
langt for kun at spille 1 kamp? 

Carsten Andersen DDBU 

Vi har uddannelses weekend den 20-21. august i Odense hvor vi bl.a. har et kursus for 
stævneledere. Håber at mange deltager også indenfor leder og træneruddannelsen. 

Mikael Toft for den afsluttende bemærkning: 

Tak for et godt årsmøde med mange gode synspunkter. Har i spørgsmål ros eller ris så 
henvend jer til vores sekretariater pr. telefon eller på mail. Arbejder med sponsor til vores 
handicapturnering. 

Takkede til slut dirigenten for en glimrende ledelse af mødet. 

Med venlig hilsen 

Jan Bemmann 
General Sekretær 

 

Referatet godkendt: 
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