
 

Til samtlige klubber,  

DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og    

Æresmedlemmer 

Brøndby den 12. april 2019 

I forbindelse med DDBU’s årsmøde indbydes til Temamøde: 

 

”Rekruttering for Idrætsforeninger via sociale medier” 
   Oplæg omkring mulighederne med en Facebookside og Facebookbegivenheder. 

Oplægsholder: Jakob Lind Tolborg 

 ”DIF og DGI’s foreningspulje ” 

V/ DDBU’s Udviklingskonsulent Niels Nüchel 

    Lørdag den 15. juni 2019 kl. 10.00 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605  Brøndby 

Frokost fra kl. 11.45 til kl. 12.45 

 

Årsmødet starter herefter kl. 13.00 med følgende dagsorden: 

 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af mødesekretær 

3) Prøvelse af mandater 

4) Bestyrelsens beretning til godkendelse 

5) Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger til orientering 

6) Regnskabsaflæggelse til godkendelse 

7) Vedtagelse af politikkatalog 

8) Indkomne forslag 

9) Forslag til vedtægtsændringer 

10) Rapportering fra temamøderne jvf. § 5 

11) Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af gebyrer og 

kontingenter. 

12) Valg: 

 

 



 

VALG: 

• Formand for bestyrelsen, Flemming B. Knudsen afgår uden for tur. 

Bestyrelsen opstiller Torsten Danielsson for 1 år 

• Næstformand Michael B. Nielsen for 2 år. 

Villig til genvalg. 

• Kasserer Erik Søndergaard for 2 år. 

Villig til genvalg. 

• Formand for Eliteudvalget Kent Erichsen for 2 år. 

Villig til genvalg. 

• Formand for Pooludvalget, Jakob Lyng afgår udenfor tur. 

Bestyrelsen opstiller Rene Bak for 1 år. 

• Formandsposten for Snookerudvalget er vakant. 

Bestyrelsen opstiller Martin Søndergaard for 2 år. 

• Formand for Ordensudvalget, Ove H. Jensen for 3 år. 

Villig til genvalg 

• Suppleant til Ordensudvalget, Henning Nielsen for 1 år. 

Villig til genvalg. 

• Suppleant til Ordensudvalget, Per Jensen for 1 år. 

Villig til genvalg. 

• Intern revisor, Steen G. Hansen for 1 år. 

Villig til genvalg. 

• Intern revisor, Niels Chr. Kjær for 1 år. 

Villig til genvalg. 

• Intern  revisorsuppleant, Harry Dahl for 1 år. 

Villig til genvalg. 

 

 

Med venlig hilsen 

DEN DANSKE BILLARD UNION 

Jan Bemmann 

Generalsekretær DDBU 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VIGTIGE DATOER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET 
 

 

 

ONSDAG DEN 15. MAJ 2019 

 

Forslag til vedtægtsændringer, forslag til kandidater til bestyrelsen og udvalg, samt forslag til 

modtager af DDBU’s Lederpris og Årets Spiller skal være DDBU’s sekretariat i hænde senest 

onsdag den 15. maj 2019. 

Forslag kan kun fremsættes af DDBU`s bestyrelse, og klubber under DDBU. 

 

LØRDAG DEN 1. JUNI 2019 

 

Den 1. juni 2019 er absolut seneste tilmelding til årsmødet, dersom man ønsker stemmeret på 

årsmødet. 

Tilmeldinger, der modtages senere end denne dato giver naturligvis adgang til årsmødet, men ikke 

stemmeret! 

 

Tilmelding skal ske elektronisk på www.billardresultater.dk med brug af klubbens login. 

På tilmeldingssiden fremgår det hvor mange delegerede klubben kan tilmelde samt pris for 

frokost som i år er kr. 190.- pr. person.  

 

Tilmeldingsformularen findes under admin/andre tilmeldinger 

 

Kontakt DDBU pr. mail hvis I har mistet jeres brugernavn og adgangskode.  

 

NB: Der er åbnet for tilmelding – betal først når i får faktura fra DDBU 

 

 

Med venlig hilsen 

DEN DANSKE BILLARD UNION 

Jan Bemmann 

Generalsekretær DDBU 

 

 

 

http://www.billardresultater.dk/


                                 Torsten Danielsson   
 

Kandidat til formandsposten for DDBU 2019 
 

Jeg vil gerne takke DDBUs bestyrelse for enstemmigt at foreslå mig som DDBUs nye formand. 
 
Det vil være en stor ære for mig at kunne krone mine mange års virke i dansk og international billard 
med at varetage hvervet som formand for mit fædrelands billard union. Det bliver en stor udfordring 
på både kort og lang sigt, som jeg glæder mig meget til.  
 
Billard har siden jeg var 11 år været en vigtig del af mit liv, både som spiller og leder.  
 
Jeg er 54 år, fraskilt og har en voksen datter, som bor og arbejder i Schweiz.  
Jeg arbejder selvstændigt med produktion og salg af fødevarer til den europæiske food service sektor 
(HORESTA) og er medstifter af en velgørende fond, hvor jeg arbejder med projekter i hovedsageligt 
Indien siden 2013.  
 
Jeg er igangsætter, motivator, ihærdig, kontant men fleksibel og har en åben ledelsesstil, hvor 
kollegers kompetencer og talenter bliver udfordret til fælles bedste.   
 
Jeg er sikker på at min mangeårige erfaring i billardsporten samt min ledelseserfaring fra stillinger i 
ind og udland, danner et godt grundlag for at lede DDBU. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med 
DDBUs dygtige bestyrelse samt fantastiske personale og ikke mindst alle Jer ude i klubberne, hvis 
jeg bliver valgt som formand for Den Danske Billard Union. 
 
Med sportslig hilsen  
Torsten Danielsson  
 
Call me: +45 5380 1133 
Mail me: torsten.danielsson@gmail.com 
 
Mit billard CV: 
 
1975: Medlem af Tinglev Billard Klub som 11 årig – 4.div.kegler 
1979: Søgte større udfordringer i BK Frem i en sæson 2.div.kegler 
1982: ABC Aarhus 1.div. kegler og formand fra 1987-1992 
1989: Initiativtager og projektleder samt centerchef for Aarhus Billard Center 
1989: Organisation af CEB Internationalt Grand Prix 3-Bande i Aarhus  
1991: Etablering af Minnesota Fats Poolhall i Aarhus og Shooters i Randers 
1996-2005: Billardpause hvor familien stod i centrum og flytning til Schweiz 
2005: Medlem af Billard Club Zurich og i bestyrelsen fra 2007-2016.  
         19 Schweiziske mesterskaber samt deltagelse i 5 VMer, 8 EMer og Lausanne Billard Masters  
2014: UMBs præsidium med ansvar for Corporate Development  
2015: Sportsdirektør og UMB ansvarlig for VM i 5-kegler i Milano  
2016: Tabte UMB Præsidentvalget efter turbulent år  
2017: ABK 31 Elitedivision 3-Bande og 1.div. 3-Bande, Tinglev BK 3.div. kegler                                   
2019: Opstart 3-bande i Sønderjylland RAA Billardklub 2.div.3-bande 
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