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Quality for life

S uper Royal

Fjernvarme kan også
installeres i eksisterende
borde - ring og hør nræmere.

Officielt bord VM 3 bande 2019.

SPAR penge og energi

Bestil jeres nye bord med fjernvarme
• Betaler sig hjem indenfor 3-4 år.
• Muligt at søge midler til energiforbedring.
• Giver en mere ligelig fordelt varme på bordet.

Hør nærmere om mulighederne for borde og varme.
Spørg fagmanden til råds
og få bedre råd.

Jylland & Fyn
Ladegårdsvej 10-14
7100 Vejle

Sjælland & Øer
Agenavej 39F
2670 Greve

Tlf.: +45 70 13 13 33

Fortæring
DDBU inviterer til frokost med lækre sandwiches til alle fremmødte imellem kl. 12.00 og 13.00.

Registrering til årsmødet starter kl. 12.30
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 Sportsappeludvalgets beretninger til
orientering

6)

Regnskabsaflæggelse til godkendelse

7)

Vedtagelse af Visionsplaner

8)

Indkomne forslag

9)

Forslag til vedtægtsændringer

10)

Budgetforelæggelse, godkendelse af gebyrer og kontingenter

11)

Valg

12)

Eventuelt

Ad. Punkt 4 – Bestyrelsens beretning til godkendelse.

Formandsberetning årsmødet 2021 ved Torsten Danielsson
Det er kun 9 måneder siden vi mødtes til sidste års udsatte årsmøde i Vissenbjerg. På den måde har det
været et kort organisations-år og samtidig et år, som har budt på de største udfordringer i DDBU´s nyere
historie. To nedlukningsrunder har taget hårdt på alt foreningsliv i Danmark og det har i sagens natur også
været hårdt for landets billardklubber.
Men jeg vil egentlig hellere fokusere på de positive ting, som er sket i billardsporten og DDBU, da vi jo alle i
de sidste 15-16 måneder har oplevet nok af alt det negative, som følger med at være underlagt en
pandemis restriktive forholdsregler.

Turneringerne og sæsonen
Den første positive ting, der skal nævnes, er at det rent faktisk lykkes at få afviklet det meste af sæsonen,
dog i noget reduceret format, på trods af nedlukningerne. Det har været fantastisk at se, hvordan I derude i
klubberne har taget det hele med oprejst pande og gjort et eminent stykke arbejde for at tilpasse jer den
svære situation. Selvfølgelig har der været udfordringer af forskellig slags, når regler og restriktioner skulle
fortolkes og implementeres – men på bundlinjen har vi kunnet konstatere, at krisen ikke har medført
permanent lukning af klubber og at det samlede medlemstal og klubantal faktisk er steget lidt under krisen.
Samlet set er DDBU blandt de kun 21 Specialforbund under DIF, som har oplevet fremgang i medlemstallet i
2020, mens de resterende 41 Specialforbund er gået tilbage.
I 2019 var der 7923 medlemmer af DDBU i 182 klubber
I 2020 var der 7958 medlemmer af DDBU i 185 klubber
94 af billardklubberne har oplevet nedgang i medlemstallet, 29 har holdt status quo og 62 haft tilgang af
medlemmer. Af de 94 klubber, som har oplevet nedgang, er der dog kun 16, som falder langt uden for de
normale statistiske udsving, som opstår pga. normalt frafald. Disse 16 klubber og andre 22 klubber, som
ligger på grænsen til at ligge udenfor de normale statistiske udsving, er vi fra unionens side enten allerede i
dialog med eller kommer det indenfor kort tid. Klubberne vil få tilbudt hjælp af DDBU til at indhente det
tabte blandt andet via det såkaldte:

DDBU Task Force
DDBU opretter et såkaldt Task Force, som består af en gruppe erfarne ledere indenfor billardsporten,
erhvervsledere, fundraisere samt administrative ledere. De bliver udover deres mange års erfaring i
billardsporten, udstyret med en værktøjskasse fyldt med idéer til at få rettet op på medlemsflugten i de
berørte klubber. Task Forcen arbejder ud fra devisen, at det er lettere at redde en eksisterende klub end at
skulle oprette en ny klub.
Task Forcens rådgivning og hjælp er gratis for klubberne. Mere derom i den kommende tid.

Billardsportens Visionsplan: “DDBU mod nye tider – 2025"

Efter mere end halvandet års forberedelse og planlægning fra bestyrelsens side, blev den mest ambitiøse
og vidtgående visionsplan i DDBU´s historie enstemmigt vedtaget på årsmødet i september sidste år i
Vissenbjerg - og blev dermed til bestyrelsens overordnede arbejdsredskab for de kommende mange år.
Hovedoverskrifterne lyder:
•
•
•

Billard skal være danskernes folkesport
DDBU skal favne langt flere af landets mange billardspillende grupperinger end hidtil og agere
interesseorganisation for hele billardsporten
Professionalisering, som betyder, at DDBU skal drives som en moderne og velsmurt forretning, hvor
klubberne og medlemmerne er kunderne, hvis tilfredshed skal være organisationens succes-kriterie
og målestok

Hvor langt er vi så kommet i skrivende stund?
De første år af eksekveringen af en så vidtgående visionsplan går med tilpasning af både den politiske og
administrative ledelse og struktur i organisationen – samtidig med, at vi tager de første spadestik, som skal
sikre, at DDBU økonomisk er i stand til - ikke kun at følge med – men at være et skridt foran hele tiden.
Derfor er følgende vigtige skridt allerede taget:
•

•

•

•

•

I den vedtagne visionsplan “DDBU mod nye tider – 2025" er der nævnt, at en af de vigtigste
forudsætninger for en succesfuld eksekvering af visionsplanen og at nå de mange ambitiøse mål, er
at udførelsen ledes professionelt dvs., at formanden honoreres økonomisk for ansvaret for denne
eksekvering, så snart dette er økonomisk muligt og forsvarligt. Denne mulighed opstod i slutningen
af 2020, da vi kunne konstatere at DDBU ville komme ud af året med et betydeligt overskud i stedet
for det budgetterede underskud. Dette foranledigede bestyrelsen til at vedtage, at formanden i
første omgang skulle honoreres med kr. 25.000/ månedligt. Dette honorar kan til enhver tid
annulleres, såfremt DDBU´s økonomiske situation ikke kan bære en sådan honorering. Dette
honorar og mange andre nye tiltag skal generelt dækkes af merindtjening i DDBU – som beskrevet i
visionsplanen. Honoraret fremgår af regnskabet for 2020 og budgettet for 2021, som et særskilt
punkt. Beslutningen er ligeledes blevet meddelt klubberne i et Nyhedsbrev.
Løbende og dynamisk tilpasning af den politiske ledelse - altså DDBU´s bestyrelse og udvalg, som
sikrer, at de mest kompetente personer leder organisationen og de mest dedikerede og dygtige
personer har ansvaret for hver af de 6 billarddiscipliner: Keglebillard, Carambole, Pool, Snooker, 5Kegler og Skomar samt de 2 overordnede udvalg: Turneringsudvalget og Ungdomsudvalget.
Personalemæssig tilpasning, hvor Generalsekretær jobbet er nedlagt i forbindelse med Bemmanns
pensionering og afløst af en Sekretariatsleder samt er Udviklingskonsulenten afløst af en
Specialkonsulent/Fundraiser.
Hele DDBU´s administration samt alle arbejdsopgaver og arbejdsprocesser bliver i disse måneder
analyseret og dokumenteret. Dette sker med henblik på at forberede administrationen på, hvad
den gradvise eksekvering af visionsplanen indebærer af nye, flere og fremtidsorienterede opgaver
og hvordan disse bedst løses via effektivisering, digitalisering og kompetenceudvikling af
eksisterende og nyt personale. Analysen forventes afsluttet i løbet af sommeren.
Der er foretaget en analyse af indtil videre over 90% af landets klubbers konkrete situation
derunder infrastruktur, fremtidsplaner og konkrete muligheder via en rundringning i januar måned
2021.

•

•

Med DDBU´s vigtigste samarbejdspartner og hovedsponsor Søren Søgaard A/S, er der underskrevet
en historisk sponsoraftale for de næste 3 år, som 100% understøtter vores ambitiøse sportslige mål
- både praktisk og økonomisk.
DDBU´s strategiske samarbejde med DIF, hvor vi i de forløbne 4 år (inkl.2021), årligt har modtaget
ca. 880.000 kr i tilskud til, fortsætter i årene 2022-2025 med samme mål - nemlig
1. Medlemsrekruttering, hvor målet er næsten en fordobling af både medlemstal og klubantal
indtil udgangen af 2025
2. Talent- og Eliteudvikling, hvor målet er fortsat udvikling af de eksisterende centre samt
etablering af nye, rekruttering af keglebillardspillere over i de internationale discipliner,
generelt øget turneringsdeltagelse og nye turneringer både nationalt og internationalt
3. Organisationsudvikling – som ovenfor beskrevet
Hvis rygterne taler sandt, vil DDBU modtage lidt færre midler til disse spor i de næste 4 år end
hidtil, hvilket vi dog har protesteret imod overfor DIF og endnu afventer svar på.

DDBU´s ansigt udadtil
Som beskrevet i visionsplanen, er et vigtigt skridt for at kunne forny og udvikle DDBU til at blive en
moderne og fremtidsorienteret organisation, at hele vores ansigt udadtil - altså den måde DDBU
fremtræder på, optimeres og tilpasses og udstråler en moderne forretning. Derfor har vi i 2020 gennemført
en samlet ændring af unionens grafiske identitet - altså vores look og image udadtil – også overordnet og
samlet set kaldet Corporate Identity.
Jeg er klar over, at det har været vemodigt og endda uforståeligt for nogen, at vi har måttet skifte det
gamle logo ud med et nyt og mere tidssvarende. Men tro mig – forandringsprocessen, hvor vi konkret
bruger billardsportens fornemme traditioner, store erfaringsskatkiste og historie som pejlesnor for,
hvordan fremtidens DDBU skal se ud, kræver de nødvendige beslutninger for at lykkes. Dette er én af
dem.
Alle kender efterhånden det nye logo

Som optræder på den nye DDBU-hjemmeside, vores Facebook Grupper samt i alt officielt materiale fra
DDBU.
Næste skridt bliver nye landsholdsoutfit, medaljer, merchandise og meget andet.

Transparens i DDBU´s økonomi
En af de ting, som jeg fandt påfaldende, da jeg for 2 år siden tiltrådte som formand for DDBU var, at
sportsåret og regnskabsåret ikke fulgtes ad. Med andre ord laver vi regnskaber som følger kalenderåret
mens de sportslige aktiviteter følger sportsåret 1.7.-30.6. Det kan virke uoverskueligt for ikke-insidere, at
man dermed år for år mødes til DDBU´s årsmøde i juni måned og taler sport og økonomi - men for 2
forskellige tidsperioder. Det er samtidig svært for de budgetansvarlige i bestyrelsen – og det er stort set alle
– at holde tidsperioderne adskilt. Udadtil giver det et noget forvirrende billede, som jeg gerne ser ændret.
Bestyrelsen foreslår derfor, at DDBU fremover har et regnskabsår, som følger sportsåret, dvs. 1.7.-30.6.

Hvis årsmødet vedtager dette forslag, vil det træde i kraft omgående. Vi vil derfor have en
overgangsperiode, hvor indeværende regnskabsår udvides til et 18 måneders regnskab fra 1.1.202130.6.2022.
Det betyder endvidere, at når regnskabsår og sportsår fremover slutter 30.6., så vil årsmødet fremover
blive afholdt senere dvs. i september eller oktober.

Spilleregler, materialereglementer og turneringsreglement
DDBU har i det forgangne år gennemført en revision af alle reglementer, som har med billardsporten at
gøre. De er blevet finkæmmede for sproglige og grammatiske fejl. Spillereglerne for pool er langt om længe
blevet oversat fra engelsk til dansk så vi dermed har de gældende internationale regler til rådighed.
Den største ændring er nok i turneringsreglementet omkring opdeling af billardsporten i den store breddedel (Bredde-Billard) og den mindre elite-del (Elite-Billard). Det betyder kort fortalt, at nogle regler slækkes
for bredde-delen - deriblandt påklædningskravene, mens disse og andre regler strammes for elite-delen.

Billard og alkohol
Som altid, når vi diskuterer turneringsreglement, er alkohol og billard et omdrejningspunkt. Generelt ser
DDBU ikke dette som noget større problem, men vi må erkende, at vi for elite-delens vedkommende (igen)
har haft nogle udfordringer, som vi ikke kan og vil ignorere endsige tolerere. Selvom DDBU løbende
foretager stikprøvekontroller med unionens alkol-metre, så har dette åbenbart ikke været nok. DDBU har
været og er i løbende dialog med spillere og ledere omkring problematikken.
DDBU lancerer i løbet af kort tid en generel “Code of Conduct” for, hvordan organisationen skal ledes af
bestyrelsen og andre ledere og hvilke moralske og etiske værdier, der ligger bag - deriblandt DIF´s “Good
Governance” - principper.

Der vil derfor ligeledes blive udarbejdet en “Code of Conduct” for billardsportens udøvere, hvor
grundlaget er sportens fornemme værdier, historie og tradition. Der vil blive udformet etiske regler for,
hvordan man som spiller – specielt elitespiller, som er sportens direkte udstillingsvindue til offentligheden
både udadtil og indadtil, opfører sig, udøver samt ærer sin sport og hvilken signalværdi dette har overfor
andre, som man er forbilleder for og ikke mindst, hvilket indtryk man med sin optræden og opførsel bør
videreformidle til sponsorer og samarbejdspartnere i billardsporten. På baggrund af den nye “Code of
Conduct” for udøverne, vil reglerne omkring alkohol og opførsel i billardsporten fremover løbende blive
evalueret og formuleret i turneringsreglementet.

Tak til DDBU´s sponsorer
Jeg vil gerne her sige DDBU´s sponsorer en varm tak for samarbejdet og jeres store bidrag til billardsporten.
Tak til Sehard Maler Aps v. Dan Johansen, Aramith/Simonis og ikke mindst DDBU´s hovedsponsor Søren
Søgaard A/S for at støtte, tro på og være en aktiv del af udviklingen af dansk billard. Uden jer ville det være
meget sværere! 😊

Afsluttende bemærkninger
Jeg vil gerne hermed ønske alle årets mestre for både hold, individuelt, herrer, damer og ungdom et stort
tillykke! Det var ikke en selvfølge at kunne gennemføre disse under pandemien. Det lykkes ovenikøbet at
gennemføre sæsonen 2019-2020´s danske mesterskab i Keglebillard!

En stor tak til alle klubber og de mange frivillige, som har været arrangør, vært eller/og deltaget i DDBU´s
mange turneringer for jeres gå på mod, ildhu og motivation til at få tingene til at lykkes.
Jeg vil også her takke bestyrelsen, udvalgene og ikke mindst personalet for at have ydet en ekstraordinær
stor og dedikeret indsats i en svær tid. Det er en fornøjelse og ære at arbejde sammen med hver enkelt af
jer.
Invitationen til turneringerne for sportsåret 2021-2022 er udsendt. Der er flere spændende nyheder –
deriblandt 2 Skomar-turneringer for henholdsvis 2-mandshold og 4-mandshold, som er første skridt for
DDBU ind i den spændende Skomar-verden. Husk generelt at melde jer til holdturneringerne senest 15. juli
og individuelle turneringer senest 15. august.
Lad os få en rekord sæson 2021-2022 med masser af aktiviteter, spændende kampe, godt socialt samvær
og venskaber i verdens bedste sport og hobby efter trælse 16 måneder!
Jeg vil til sidst sige en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Kent Erichsen og Tejs Tafdrup for en
god og dedikeret indsats for billardsporten i de forgangne år samt godt samarbejde og mange sjove og
spændende stunder sammen. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer!
Der skal også lyde en speciel stor tak til Steen G. Hansen, som efter næsten 43 års tjeneste i dansk billard,
derunder som formand for DDBU fra 1987-1995 takker af fra sine to sidste poster henholdsvis som formand
for Solrød Billard Klub og som revisor for DDBU. Steen er allerede æresmedlem af DDBU, hvilket er 100%
fortjent. Tusind tak Steen, du har gjort en forskel, som vil blive husket og som har sat sine tydelige spor i
dansk billard!
Til sidst vil jeg gerne takke landets klubber og medlemmer for den store opbakning bestyrelsen løbende får
i arbejdet med billardsporten og den nye visionsplan.
Jeg vil slutte med ordene fra den sidste side i visionsplanen: “DDBU mod nye tider – 2025”, som blev
vedtaget på DDBU´s årsmøde i Vissenbjerg sidste september, som lyder:
Inde i hver af os banker der et varmt og kærligt hjerte for billardsporten. Mange af os har været med siden vi var børn/unge. Vi
har oplevet alle facetter af vores hobby og sport og har alle dannet os et billede og en mening om mangt og meget. Overordnet
er vi sikkert alle glade for og elsker stunderne ved det blå eller grønne klæde – og alligevel - når vi ser, at noget kan gøres
anderledes, bedre og mere tidssvarende, så kan det godt gibbe i os for at ændre noget.
Hvad med, om det er netop dette årsmøde, som gør denne forskel, som med tiden kan ændre noget fra at være godt til at være
fremragende?
Hvad med om det netop er dette årsmøde, som skaber forudsætningerne for at dansk billard kan få sin velfortjente plads i
folkets hjerter og sin fortjente eksponering?
Hvad med om denne visionsplan ikke bliver syltet som så mange andre visionsplaner – og vi sammen tør tage de nødvendige
beslutninger og eksekvere dem?
Jeg er klar til at yde min del. Mine dygtige og kompetente bestyrelseskolleger ligeledes!
Det er det samme, jeg hører fra jer, når jeg taler med jer ude i billard-Danmark og ser ilden brænde i jeres øjne for vores sport.
Skal vi komme i gang?

Torsten Danielsson, Formand DDBU

På årsmødet d.26. juni står bestyrelsen og jeg til disposition for spørgsmål og debat om alle beretninger.
Derefter gennemgås nogle af de centrale projekter DDBU arbejder på i 2021 og 2022

Beretning fra Keglebillardudvalget
Ved udvalgsformand Kent Rifbjerg Erichsen

Verden står stille
”Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere”. Der fik statsminister Mette
Frederiksen fuldstændig ret.
Billard, og i særdeleshed Keglebillard, er domineret af ældre i klubben, som mødes og har en masse
dejligt socialt samvær. Det har derfor været med stor bedrøvelse, at vi allerede dagen efter Mettes
pressekonference måtte lukke landet ned. Vi nåede ikke at afvikle turneringerne inden sommerpausen, og
mange overvejelser gik på at afslutte sæsonen 2019/20 i efteråret 2020, men konsekvensen ville være, at
sæsonen 2020/21 så ikke kunne afvikles normalt. Det var alt under forudsætning af forudsigelser fra DIF og
regeringen. Alle forudsigelser blev dog endnu værre end forud antaget i december 2020, hvorfor billarden
igen måtte vige sin plads for Covid-19. Skræmmende høje smittetal i december blev dog afløst
af vaccinationer af de ældste og svageste, og håbet for en genåbning kom hen over vinteren. Det trak dog
ud meget længere end vi håbede, og først den 6. maj 2021 kunne vi offentliggøre, at breddespillere igen
måtte mødes til en meget savnet dyst på det grønne klæde. Næste 6 måneder uden billard og snak
om ”ægte rødt” eller ”tæt på”. Det har været nærmest uudholdeligt. Så torsdag den 6. maj var langt de
fleste af vores klubber igen stopfyldte med dejlige billardspillere, og en masse summen af snak og høj
stemning.

Eliten
DIF lavede en aftale i december med kulturministeriet (regeringen) om, at elitespillere fortsat måtte træne
og afvikle deres kampe. Jeg mente dog ikke, at vi ovenpå julens høje smittetal kunne forsvare at
genoptage en Søren Søgaard Ligaen - elitedivisionen med 48 spillere. Så vi udsatte alt billard til slutningen
af januar. Turneringen var i forvejen udsat 4 uger, pga. pausen i foråret i 2020, så finalerne i Hold
og Individuelt endnu ikke var afviklet. Så dette startede vi sæsonen med i efteråret.
Alt dette gav ærligt talt en masse ballade i dansk billards bagland. Det synes jeg er enormt ærgerligt, da vi
i DDBU´s bestyrelse hele tiden har fulgt alle retningslinjer, og derudover lavet vores egne yderligere
restriktioner. Derfor ærgrer det mig, at vi bliver udsat for personlige angreb som følge af de til tider ”sjove”
regler, som myndighederne har udstykket.
Vi fik så med et splittet billardland trods alt afviklet holdturneringen, og de 2 individuelle DM’er for eliten.
Ikke helt uden problemer, men heldigvis uden nogen Covid-19 smittede som følge af billardspillet og mødet
om bordet.
Det vil jeg gerne takke samtlige spillere, dommere, klubbestyrelser mange gange for, som har været med til
at rejse pinde for eliten igennem nedlukningsperioden! Det viser, at vi med de rette forholdsregler kan
spille billard i næsten alle situationer. Jeg vil dog også gerne takke alle øvrige for, at vi i efteråret kun havde
kendskab til meget få udfordringer omkring smitte i klubberne. Jeg synes, at det er en smule imponerende,
når vi tænker på alle de smitteflader vi har i billard, og det må trods alt vidne om en
masse påpasselighed hos vores medlemmer. Virkeligt flot billardvenner!

Keglebillardudvalg
Vi har en række nye tiltag på vej, som også blev afbrudt af pandemien. Planen var f.eks. at udgive en
række Youtube instruktionsvideoer, hvor vi går ind på alle niveauer og forklarer til nybegynderen, den
øvede og elitespilleren, hvor de typiske fejl opstår. Hvad du ikke skal gøre, og gøre. Altså en række
instruktionsvideoer. Samtidigt, så skal vi genoptage instruktion i keglebillard, hvor man kan tilmelde sig, og
få noget super kvalificeret instruktion.

Jeg valgte derfor at udvide keglebillardudvalget i efteråret med 2 yderligere medlemmer, så vi i dag er 3
medlemmer. Jeg vil derfor gerne oplyse, som tidligere annonceret, at Anders Henriksen og Johnny Hansen
er med i udvalget. Vi søger dog også en breddemand til at hjælpe med bl.a. rekruttering og mange andre
spændende opgaver. Så meld jer gerne på banen, og send en mail til keglebillard@ddbu.dk.

Mediedækning
Dansk keglebillard er ved at være rigtigt godt dækket omkring streaming af vores kampe. Her snakker vi
ikke kun om eliten, men bestemt også om breddebillard. Efterhånden kan vi se billard fra mere end 30
billardklubber, og hver aften kan nydes foran TV’et, hvis turen ikke går i klubben for selv at spille.
Dette faktum har været rigtig dejligt under hele nedlukningen. Kunne man ikke andet, så kunne man da
studere de få som måtte spille, og/eller se tidligere kampe på Youtube. Det har for mange været en rigtig
god idé at se ens egne kampe, og se ens svagheder. Så jeg vil absolut anbefale dem, som har mulighed for
at se egne kampe til at tage et kik. ”Jeg var uheldig hele vejen igennem kampen”, kan sagtens blive ændret
til ”ja okay, der var da en del fejl og så uheldig var jeg måske heller ikke”. Det er ganske overraskende og
lærerigt.
Weekendens referat
Jeg startede for 4 år siden en tradition, hvor jeg skrev om elitedivisionens kampe i en lille klumme søndag
aften (eller senest mandag) omkring weekendens kampe på godt og ondt. Det blev nogenlunde modtaget
af de fleste, og jeg kørte det nogle år. Som så meget andet, så går det lidt i sig selv, når det hele ligger på én
mand. Så blandt andet i den erkendelse udnævnes Anders Henriksen til medlem af kegleudvalget, så
overtog han i overvejende grad journalistrollen omkring beretningerne fra weekendens kampe. Husk
at I kan se referaterne på ddbu.dk ved at vælge “Kegler”.

Afslutningen af sæson 2019/2020
Som allerede nævnt, så blev sidste sæson afsluttet på en yderst irriterende måde. Vi fik udskudt
alle DM’er til efteråret, da det ville smadre denne sæson, hvis alt skulle flyttes.
Resultater:
Dansk Mester Invidividuelt 2019/20 blev Thomas Bræck. Se gerne vores fyldige referat på ddbu.dk
Danske Mestre Søren Søgaard Ligaen/Elitedivisionen 2019/20 blev Vejby Billardklub, hvor holdet består af
Thomas Bræck, Ole Nymark, Michael Sørensen og Carsten Rasmussen.

Sæson 2020/2021
Sæsonen er ikke helt slut, men opdelingen i holdturneringen i top og bund har selvfølgelig givet en
del ballade, men det kan man læse lidt mere om i turneringsudvalgets beretning. Søren Søgaard
Ligaen/Elitedivisionen nåede heldigvis at afslutte sæsonen, og det samme gjaldt det individuelle DM.
Resultater:
Dansk Mester Individuelt 2020/21 blev Johnny Hansen. Se gerne vores referat på ddbu.dk
Danske Mestre Søren Søgaard Ligaen/Elitedivisionen 2020/21 blev Vejby Billardklub, hvor holdet består af
Thomas Bræck, Ole Nymark, Michael Sørensen og Carsten Rasmussen, som vinder for andet år i træk.

Kommende sæson 2021/22
Vi har fortsat planer omkring nogle instruksvideoer i den kommende sæson. Dette arbejde genoptages
snarest nu hvor klubberne er genåbnet.
Vi har fået bevilliget støtte til 2 tours i fortsat keglebillard. Planen er, at den ene tour vil være for spillere
under 35 i årssnit, mens den anden vil være med fri tilmelding (inkl. elite). Begge tours vil blive afviklet

uden handicap, hvor man spiller sæt-spil, og hvor reglerne vil være ændret en smule i forhold til de regler vi
kender. Formentlig vil det være således, at én bal skal i bande hver gang, så man ikke kan spille de små
trillestød, men skal ud for at finde en bande hver gang med rød eller hvid bal.

Farvel og på gensyn
Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2015, og det har været noget fantastisk lærerige år. Jeg blev valgt til
formand for eliteudvalget, hvor der var mange opgaver omkring harmonisering på tværs af disciplinerne. Vi
skal behandle vores udsendte spillere ens uanset om de spiller pool, snooker eller carambole. Eliteudvalget
blev dog nedlagt ved sidste årsmøde, og jeg overtog derfor en ny position som kegleudvalgsformand i et
nystiftet keglebillardudvalg i en 1 års periode. Ganske oplagt, når man selv er keglespiller.
Jeg måtte dog desværre i det forgangne år sande, at ikke alle var lige glad for beslutningerne, som jeg i min
position måtte træffe. Det er ganske naturligt, og noget jeg igennem årene har levet med. Det hører jo med
til en rolle som beslutningstager. Det var dog noget uventet, at man må lægge øjne på Facebook til en del
personlige angreb, hvilket selv kom fra meget uventet kant. Jeg må sige, at der har været meget skuffende
læsning i årets løb på Facebook. Det virker til, at nogle mener at der er ”fribillet” til at svine alle og alt til,
når det kommer til sociale medier. De personer skal blot huske på, at der sidder rigtige mennesker på den
anden side af skærmen, som i mange tilfælde blot forsøger at gøre deres bedste ud fra deres egen
overbevisning. En ting er jo at være uenig, men noget andet er at skrive ordentligt og argumentere
fornuftigt.
Frivilligt arbejde skal være sjovt, når det ikke er noget vi lever af. Så derfor oplyste jeg formanden for DDBU,
at jeg ikke genopstiller som kegleudvalgsformand til årsmødet. Jeg mener, at vi skal have en breddemand
ind på posten, så rekrutteringsarbejdet kan få et ordentlig skub. Det er her den helt store opgave i de
kommende sæsoner ligger.
Tak for denne gang og på gensyn ved det grønne klæde.
Venlig hilsen
Kent Rifbjerg Erichsen, Kegleudvalgsformand

Beretning fra Turneringsudvalget
Ved udvalgsformand Jan Mortensen
Sæsonen 2020-2021 har ligesom sidste sæson være ramt at Covid-19, og her i skrivende stund (6. maj) har
vi lige fået lov at lukke op igen til stor glæde for alle vores klubber og spillere.
Der skal lyde en stor tak til alle jer klubber og spillere for jeres tålmodighed og fleksiblitet med alle de
ændringer I har modtaget og skulle forholde jer til, sammenfald af spilledatoer for dem som har deltaget i
flere discipliner og klasser. De individuelle turneringer har vi ændret spilledato på 4 gange, puljerne i
holdturneringerne har vi opdelt vores oprindelige 172 puljer til 344 nye puljer, hver bestående af 4 hold i en
slutspilspulje og de resterende fra de oprindelige puljer er sat i en placeringspulje, og som vi var forberedt
på kunne afbud ikke undgås, og dem har vi modtaget mange af, flere end 300 hold har valgt at trække sig,
og dermed måtte der igen foretages ændringer i disse puljer.
Vi har desværre også måtte droppe landsfinalerne i de individuelle turneringer, da der simpelt hen ikke var
datoer nok til at få dem spillet.
Ligeledes har vi måtte aflyse både Tenax turneringen og Søgaard cupperne i både keglebillard og 3 bande,
men de overførte præmiesummer vil overgå til den kommende sæson

Cupper.
Det har også været en presset sæson for alle vore cupper, vi har aflyst flere af dem. Vi håber dog, at de
sidste 2 cupper i hver disciplin kan blive gennemført
Tilmeldinger
Vi har haft 145 mindre tilmeldinger i de individuelle turneringer, 16 mindre hold, medens det stort set er
udstedt samme antal spillerlicenser som året før.
Da vi har forlænget sæsonen frem til den 30. juni 2021 vil det sige, at man først kan tilmelde hold til den
nye sæson fra den 1. juli. Sidste frist for tilmelding til hold, vil i denne sæson være den 15. juli 2021. Det vil
betyde, at de nye turneringsplaner først vil være klar omkring 1. august 2021

Klubbesøg.
Hanne og jeg har tidligere været på klubbesøg, dog har det været lidt småt i denne Corona sæson. Men
efter der blev lukket op, har vi især koncentreret os om de mange nye klubber som Thomas Bøgeskov har
fået indmeldt i DDBU.
Vi har fået nogle rigtig gode snakke med klubberne om alt lige fra turneringerne og til, hvad der ellers rører
sig i DDBU og ens egen klub. Vi mangler stadigvæk en hel del klubber, men skulle der være klubber der
harbrug for et besøg i den nærmeste fremtid, så sig endelig til, så vil vi prøve at arrangere et besøg.

Protester/klager.
TU-udvalget har ikke haft nogle protester i denne sæson, det må jo betragtes som om alle har været
tilfredse.
Dog skal det understreges at protester skal indsendes via klubben.
Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der kommer nye regler omkring klubdragt, som I kan læse i DDBU´s
turneringsreglement 2021-2022 – som vil være klar ultimo juni måned, hvor den vil blive lagt op på DDBU´s
hjemmeside.
Jeg vil til slut gerne takke turneringskoordinatorerne Sv. Aage Hansen og Peter Lund, men især Hanne, for
det store arbejde de har lavet.
Til sidst vil jeg endnu en gang sige tak for den store opbakning til vores beslutninger omkring Corona krisen.
Vi ved godt, at det ikke har været optimalt, men vi prøver dog at få spillet så mange af vores turneringer
færdig som overhovedet muligt.
Der er mange, som ikke vil spille så sent på sæsonen, eller som ikke vil spille pga. Coronaen, og det er fair
nok, at de melder afbud, men vi synes også, at dem som gerne vil spille, skulle have muligheden for det.
På Turneringsudvalgets vegne
Jan Mortensen

Beretning fra Caramboleudvalget
Ved udvalgsformand Tage Lauridsen

I sagens natur en lidt tynd beretning efter mere end et år med meget begrænsede aktiviteter i DDBU ś
carambole-verden. Skrevet 11. maj 2021.
Inden vi blev ramt af 2. bølge af pandemien, nåede vi at få spillet et forholdsvis normalt efterår, både for
hold og individuelt. I disse dage, med start 6. maj, har vi så lagt en ufrivillig 5 måneders vinterpause bag os,
og maj og juni bliver præget af en – for dansk billard – meget ukarakteristisk hektisk aktivitet. Bundlinjen
burde i disse dage være meget tæt på, og kan opsummeres som følger: Søren Søgaard
Ligaen/Elitedivisionen fik en komplet afslutning, med DM 5. juni. De underliggende divisioner måtte
igennem en nødprocedure, der gav en noget skæv afslutning, der ikke nødvendigvis var 100% retfærdig –
men alle fik én slutspilsrunde til at afgøre placeringerne. I de individuelle rækker er alle Landsfinaler
endegyldigt aflyst, mens der har været spillet frem mod Regionsfinaler. Disse er afsluttede inden udgangen
af juni, og så kan en mere normal sæson begynde at tage form.
For alles vedkommende har det været en hård og til tider umulig kamp at presse så mange events ind i en
kalender på 7 uger. Ligesom andre faktorer i nogle tilfælde har spillet ind. Det har medført en del afbud,
som vi beklager, men fuldt ud accepterer, situationen taget i betragtning.
Jeg forventer, at den kommende sæson byder på en ny afvikling af vores Elite-tours, der lider under for få
tilmeldinger –hvilket udstiller den indbyggede svaghed i det nuværende ”dobbelt-KO”format: Alt for lange
ventetider mellem den enkelte spillers kampe. ABC-tours fungerer forholdsvis godt, dog er der også her lidt
tyndt besat i flere tilfælde. Der kan godt være behov for et lille brush-up også her – det er noget jeg går i
dialog med spillerne om.
På den internationale scene har der ligeledes været meget stille, men netop nu –11.til 17. maj – er to af
vores Elitespillere i gang med en invitationsturnering i Frankrig. Her leger man i øvrigt med endnu et nyt
turneringsformat: Tre deltagere spiller om 24 sæt til 10 points – og med tre forskellige stødballer. Mange
nye formater har set dagens lys over de seneste 3-4 år – nogle bæredygtige, nogle ikke så gode. Men det
skal nok vise sige at et eller måske to nye formater får en permanent plads i vores billardunivers. Dårligt nyt
for de puritanere der nok altid er nogle få af – jeg selv ser frem til lidt mere mangfoldighed.
Der er så småt kommet gang i et talentarbejde igen, der forestås af Tonny Carlsen og idrætspsykolog Jørn
Ravnholt. Vi er lidt elastiske i definitionen af ”talent”, og et par af deltagerne vil af nogle blive betragtet
som lige lovlig gamle til at være talenter. Men – talentet er uomtvisteligt, og de fleste spillere i vores game
nærmer sig trods alt først et topniveau, når de er ca. i midt fyrrerne. Så jeg tænker det går an.
Til slut: Flere punkter fra sidste års beretning adresseres ikke direkte her. Det betyder ikke, at de er taget af
bordet – blot at aktiviteterne har være så små, nærmest ikke eksisterende, at det ikke giver mening at
omtale her og nu. Det bliver utvivlsomt anderledes næste år, når alle vore projekter og aktiviteter igen
kører på maksimalt blus.
Tak til alle for at medvirke til at få det bedste ud af den ganske frustrerende periode, der forhåbentlig nu er
ved at være bag os. God sommer til alle.
Tage Lauridsen
disciplinansvarlig, Carambole

Beretning fra Pooludvalget
Ved udvalgsformand Helene Krogsgaard Mikkelsen

Siden sidst, nåede pool at afholde et par turneringer, bl.a. DM i 10-ball, på herresiden. Her ventede en stor
overraskelse da Mathias Spanggaard Mortensen, Bristol Odense, tog guldet i kampen mod Danmarks
nummer 1, Mickey Krause. Mathias måtte efter 2. runde en tur på tabersiden, men siden da, så han sig ikke
tilbage og slog Mickey i finalen med de overbevisende cifre 10-5. Også kvinderne kunne afholde et enkelt
DM, i disciplinen 8-ball, men grundet COVID-19 og sygdom på dagen, blev feltet kraftigt indskrænket til 4
deltagere, hvor Marianne Mortensen i finalen slog Helene Krogsgaard Mikkelsen. Udover de to DM, tog
Andreas Madsen sejren i efterårets eneste DPT Elite.
Sidste år tog Mickey Krause springet til at blive professionel og tog turen til USA. Efter at have været i
landet i kort tid, kom COVID-19 desværre i vejen for den drøm og Mickey tog tilbage til Danmark. Mickey
forsøger igen i år at tage turen til USA og DDBU formoder, at Mickey rejser i starten af sommeren 2021 for
at forfølge sin drøm.
Nordisk Mesterskab skulle være afholdt i januar 2021, men blev grundet COVID-19, desværre aflyst. Dette
skulle ellers have været et samlet billardstævne, hvor flere discipliner indenfor billardsporten skulle
afholdes samtidigt, idet Norges billardforbund kunne holde 70-års jubilæum.
Internationalt bragte foråret meget glædelige, dog uforudsete, nyheder med sig. Mickey Krause fik, på
baggrund af hans flotte resultater sidste forår, tilbudt en plads ved VM for to-mands hold af Matchroom
Pool, og ønskede at danne hold med Bahram Lotfy. Danske hold til VM for to-mands hold, har ikke tidligere
avanceret fra 1. runde. Dette gjorde det danske hold dog til skamme, og tog en meget flot samlet 5. plads
ved VM. Undervejs høstede Mickey store roser fra velansete pool spillere, fra hele verden. Med 5. pladsen
fulgte også en direkte udtagelse til VM individuel, i disciplinen 9-ball. Efterfølgende er Andreas Madsen,
nummer 2 på den danske rangliste, også udtaget til VM. Pooludvalget ønsker alle en rigtig god tur!
DDBU besluttede sidste år at ansætte Niels Feijen som landstræner for den danske elitegruppe. Niels’
akkrediteringer spænder bredt, i det han er tidligere Verdensmester, Europamester og Mosconi Cup vinder,
herunder 4 x MVP for turneringen og vi er heldige med, at Niels ovenikøbet er bosat i Danmark. I første
omgang skulle der gennemføres fem træningspas hen over efteråret/foråret, hvor Niels introducerede en
fast form på træningerne, herunder skriftlig forberedelse før træning, målsætningsplan og løbende
tilbagemeldinger omkring hver enkelt spillers form. I sommeren 2021 vil spillerne blive bedt om at evaluere
træningsforløbet. Udvalget vil indenfor nærmeste fremtid mødes med Niels, for at se på den kommende
sæson.
Det bliver et ualmindeligt travlt efterår, som dansk pool ser ind i – Der skal afholdes 6 EuroTours, 4 danske
mesterskaber, 5 DPT’er samt et Europamesterskab, i det COVID-19 har skubbet samtlige turneringer til
efteråret.
Grundet manglende udvalg, har der ikke været sat et specifikt fokus i perioden. Jeg ser frem til, sammen
med det kommende udvalg, at skabe det fokus, som dansk pool har brug for.
Med venlig hilsen
Helene Krogsgaard Mikkelsen
Formand for Pooludvalget og bestyrelsesmedlem

Beretning fra Skomarudvalget
Ved udvalgsformand Brian Jensen

Skomar er den nye disciplin i DDBU godkendt på årsmødet i 2020. Ambitionerne er høje, og målet er at
promovere billardsporten, skomar-disciplinen samt skabe synergier til nuværende discipliner. DDBU ønsker
at skabe events som løfter eksisterende niveau, samt skabe breddeturneringer.
Skomar-disciplinen er kendt af mange, nærmest en folkesport, og spillet er i særdeleshed publikumsvenligt.
DDBU indledte i 2020 et samarbejde med TV2 Sport, som ser stort potentiale i at vise skomarbillard i TV.
Men som så meget andet er skomar-disciplinen hårdt ramt af Covid-19 situationen. Derfor blev de
oprindelige planer om at skabe Danmarkshistoriens største billardturnering nedskaleret til en
skomarturnering i mindre skala, men stadig med fokus på at levere et finale-setup sjældent set i dansk
billard. Et samarbejde med The Old Irish Pub muliggør at eventet kan afvikles på det legendariske sted
Damhuskroen med et finalesetup i fantastiske rammer – barren er sat højt, men desværre forpurrede
Covid-19 det hele. Vi håber stærkt på at kunne gennemføre eventet ultimo 2021, udvikle konceptet fra
2022 og skabe et unikt event til gavn for billardsporten.
Foruden det store skomarevent arbejdes der tillige på andre turneringsformer som desværre også er ramt
af Covid-19 restriktionerne. Vi forventer at kunne søsætte nogle af disse tiltag for den kommende
2021/2022 sæson, hvor blandt andet spil på forskellige bordstørrelser vil åbne op for nye fællesskaber på
tværs og muligheder for nye klubber til DDBU.
DDBU vil fremover opfordre klubberne til at se på mulighederne for at anskaffe sig et kvart- eller
halvmatchbord, som vil kunne benyttes til både at spille Skomar, men også Keglebillard for nybegyndere,
ungdomsspillere og let øvede, som derved vil få en større succesoplevelse inden man rykker over på
helmatch.
Med venlig hilsen
Brian Jensen
Formand for Skomarudvalget

Beretning fra 5-Keglerudvalget
Ved udvalgsformand Tejs Tafdrup

Ny turneringsstruktur
Fra sæsonens start har 5-Kegler været delt i to rækker, en Elite Tour og en Mesterrække Tour. Sidstnævnte
delt i øst og vest. Kigger man på de faktuelle tal har 51 forskellige spillere deltaget i vores Tours. I
gennemsnit har 33 spillere deltaget pr. Tour. Det virker som en tydelig tendens, at niveauet er hævet
betragteligt, og der spilles rigtig god 5-Kegler til Tours i både Eliten og Mesterrækken. Der er desuden
kommet 5 nye spillere med. Kasper Kristoffersen fra Ikast BK topper ranglisten i skrivende stund (maj
måned), mens Rene Hendriksen vandt det udskudte DM Individuelt i starten af sæsonen.

Det internationale
Alle internationale turneringer har været aflyst, men top 16 samt vores største talenter har været til
elitetræning med vores uofficielle italienske landstræner Luca Garavaglia i Ikast BK, som er Talent- og
elitecenter for 5-Kegler. Luca er dygtig og inspirerende, hvorfor han virkelig bidrager til et øget niveau med
den inspiration han videregiver.

Mentaltræning
Der var været iværksat to typer af psykologisk træning for de øverste på ranglisten. Der er blevet afholdt
individuel mentaltræning med italienske Milena Romano, hvor formålet har været det personlige og
individuelle perspektiv. Sportspsykolog Jørn Ravnholt har afholdt en tre timers workshop, hvor fokus var
”den mentale tilgang” til sport og ”optimering af træningen”.

Mere fokus på 5-Kegler
Dette punkt er sværere at måle, men med podcast om 5-Kegler, massiv markedsføring før, under og efter
Tours, streaming, instruktionsaftener, nye klubber som arrangører og klubber med god træningsaktivitet, er
fornemmelsen at 5-Kegler er en disciplin der virkelig tales om. Mange viser interesse for at lære spillet at
kende og endda prøve. En stor tak skal lyde, til alle der har været en del af udvalget samt alle andre, der har
arbejdet seriøst med 5-Kegler og være med til at rykke disciplinen i den rigtige retning. Trods COVID-19, er
det er med stor positivitet jeg kigger tilbage på denne sæson og med stor optimisme jeg ser frem mod den
kommende tid for 5-Kegler.
Med sportslig hilsen
Tejs Tafdrup, disciplinansvarlig

Beretning fra Ungdomsudvalget
Ved udvalgsformand Marianne Mortensen
Så gik endnu en sæson på hæld, en sæson som man vist må tro, går ind i historien som den mest rodede ja
nærmest kaotiske sæson.
Corona har også sat sit præg på alle aktiviteter på ungdomsområdet, inklusiv på ungdomslederen. Jeg synes
at det i år har været meget svært at fastholde motivationen og gejsten i ungdomsarbejdet, når aflysninger,
begrænsninger, umotiverede ungdomsspillere og klubledere er den daglige rutine.
Heldigvis er hverdagen så småt på vej tilbage og i skrivende stund er jeg i gang med at planlægge årets
Junior DM og mærker tydeligt gejsten og engagementet kommer tilbage.
Så mit store håb er, at det samme vil ske for alle mine samarbejdspartnere på ungdomsområdet, det være
sig spillere, ledere og instruktører og at Corona for evigt er lagt i spændetrøje.

Ungdomsudvalget
Ungdomsudvalget har igen i år haft et godt samarbejde, som dog bærer stort præg af manglende
aktiviteter og aflysninger af alle internationale turneringer.
Desværre er vi stadig kun 2 medlemmer i udvalget, nemlig Henrik Søndergaard og undertegnede, så hvis
der skulle være en af jer derude, som brænder for ungdomsarbejdet, så er vi meget interesseret i et tredje
medlem af udvalget.
Men herfra skal lyde en stor TAK til Henrik Søndergaard for indsatsen.

Junior DM
Junior DM 2020/21 står for døren og vil blive afviklet i Pinsen i Billardklubben Fluen i Aarhus.
Antallet af deltagere er desværre stadig nedadgående.
Der er i år tilmeldt følgende antal spillere:

7 spillere i 5-Kegler
6 spillere i Keglebillard
7 spillere i 3-Bande
5 spillere i pigerækken.
Vi har som noget nyt valgt at afvikle pigerækken i keglebillard som en del af Junior DM, for på den måde at
få flere unge mennesker samlet i samme weekendstævne og dermed højne det sociale samvær.

Ungdomsinstruktion
Desværre har Corona også her sat et stort præg og håbet er, at vi snart kan få en stabil træning og udvikling
i ungdomsinstruktionen.
Der er i øjeblikket 4 unge spillere som modtager 5-Kegler instruktion under Erling Sjørup.
I 3-Bande har vi i øjeblikket 2 deltagere som får instruktion af Tonny Carlsen og der er 7 spillere i gruppen
under Johnny Hansen i Keglebillard.
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke de 3 instruktører for deres engagement med de unge
spillere.
Internationale turneringer
Alle internationale turneringer har desværre været aflyst på grund af Corona i denne sæson.

Skolebillard
Også på dette område har vi været meget udfordret på grund af Corona og alle de restriktioner, som er
fulgt i kølvandet deraf.
Men på trods af alle forhindringerne kan vi nu med stolthed, præsentere projektets hjemmeside
www.billardiskolen.dk, som vil blive omdrejningspunktet i samarbejdet med skolerne. Eleverne vil meget
let kunne navigere rundt på hjemmesiden og afprøve øvelserne og deltage i de små konkurrencer som
kommer til at køre på tværs af skolerne rundt om i landet.
Lige nu har ca. 10 klubber, fordelt rundt i landet givet tilsagn om at være med i projektet, men jeg hører
meget gerne fra flere klubber, som har mod på at gøre et stykke klubarbejde, for at få opstartet en
ungdomsafdeling i deres klub.
Med sportslig hilsen
DDBU’s Ungdomsleder
Marianne Mortensen

Beretning fra Snookerudvalget
Ved udvalgsformand Martin Søndergaard
Sæsonen startede hvor sidste sæson sluttede, idet vi pga. Corona/COVID-19 pandemien måtte gøre plads i
kalenderen og starte sæsonen med at afholde DM, som normalt afholdes i foråret. Men lige som sæsonen
var gået i gang, så blev der lukket ned igen og vi måtte sætte turneringskalenderen på pause. En pause der
varede 4-5 mdr. og som har betydet at vi indtil videre har været nødt til at aflyse 3 turneringer, samt udvide
sæsonen lidt og tage starten af næste sæson i brug, for at få afviklet alle store og vigtige turneringer. DM
afvikles i år i juli måned mens Grand Final afholdes til august.

De samme vilkår har gjort sig gældende ift. Internationale turneringer. Nordic Snooker Championship blev
først udskudt, men endte desværre med at blive aflyst, pga. nedlukninger og restriktioner på tværs af alle
de Nordiske lande. Der var ellers lagt op til en helt ekstraordinær turnering ifm. jubilæum i den Norske
Billard Union, hvilket mange spillere havde set frem til at opleve. EBSA European Snooker Championship og
IBSF World Snooker Championship blev ligeledes udskudt og planen er indtil videre at de afholdes i
oktober/november.
Selvom denne sæson i høj grad har været præget af pandemien, og ikke mindst været meget forvirrende og
frustrerende for mange, så kan vi dog også tage nogle positive ting med fra denne sæson, mens vi prøver at
kigge fremad.
Daniel Kandi vandt i overbevisende stil DM 2020, hvor Per Micki Christensen blev besejret med
framescoren 4-1 i finalen. Denne finale var dog også en stor sejre for Per Micki, da dette var hans første
DM-finale og resultatet af en intens og målrettet træning gennem de sidste par år.
Der har fortsat været rigtig god opbakning til alle turneringer, hvilket er glædeligt specielt set i lyset af at
alle 4 Grand Prix’er er blevet afholdt i Bristol Odense. Samtidig er der blevet sat nye rekorder, både ift.
deltagelse men også resultater.
Bristol Odense satte ifm. Grand Prix 2 ny rekord for snookerturnering i Odense, med hele 51 deltagere. På
landsplan er det 4. højeste antal deltagere ved en Dansk snookerturnering, og samtidig det højeste antal
deltagere siden 2015/2016.
Ved Grand Prix 3 blev der sat endnu en ny rekord, ja faktisk Dansk rekord. 19 årige William Bjerregaard
Jakobsen vandt nemlig turneringen og er dermed den yngste vinder af et Grand Prix nogensinde og
samtidig den eneste ungdomsspiller som har vundet en ranglisteturnering i mere end 10 år. Virkeligt flot
resultat af den unge William og samtidig meget positivt for Dansk snooker, hvor flere unge spillere er på vej
frem og sætter pres på de etablerede spillere.
Derudover så har vi Daniel Kandi, som i maj/juni skal forsøge at kvalificere sig til den professionelle snooker
tour. Dette sker på Q-School i England hvor ca. 200 deltagere fra hele verden spiller om i alt 14 tour kort,
som giver retten til at deltage i de professionelle World Snooker turneringer.
Trods store udfordringer i denne sæson, så ser fremtiden stadig positiv ud for Dansk Snooker, ikke mindst
for tilvæksten af unge talenter.

Martin Søndergaard
Bestyrelsesmedlem og Formand for Snooker

Ad. Punkt 5
Ordensudvalget og Sportsappeludvalgets beretninger til orientering.

Beretning fra Ordensudvalget
Ved udvalgsformand Ove H. Jensen
Sag nr, 1/2020-2021
På en klubs ordinære generalforsamling opstod der en uenig med et medlem. Det eskalerede så meget, at
medlemmet sagde: ”jeg melder mig ud”, hvorefter han forlod mødet.
Efterfølgende mente medlemmet ikke at det var en gyldig udmeldelse, da det i henhold til klubbens love
skulle ske skriftligt. Klubben fastholdt, at han var udmeldt og trak ham fra alle turneringer.
Medlemmet ankede afgørelsen til DDBU’s FU, der stadfæstede klubbens afgørelse om, at han var udmeldt.
Medlemmet ankede denne afgørelse til Ordensudvalget, hvor jeg erklærede mig inhabil.
Ordensudvalget konstituerede sig med Mikael Toft som formand, medlem Jan Olsen og suppleant Per
Jensen. Udvalget stadfæstede DDBU’s afgørelse.
Medlemmet ankede Ordensudvalgets afgørelse til DIF’ appeludvalg.
DIF’s appeludvalg har omstødt Ordensudvalgets afgørelse og fastslår, at medlemmets udtalelse ikke er
gyldig udmeldelse, hvorfor han stadig er medlem af klubben.
Begrundelsen for afgørelsen er, at udmeldelse jvf. klubbens love skal være skriftlig og at en udmeldelse skal
være udtryk for medlemmets eget ønske.
Ove H. Jensen
Risskov, den 4. maj 2021

Beretning fra Sportsappeludvalget
Ved udvalgsformand Leif Rasmussen
Udvalget har ikke haft sager til behandling i sæson 2020-2021
Leif Rasmussen
Formand for Sportsappeludvalget

Ad. Punkt 6

Regnskabsaflæggelse til godkendelse ved Erik
Søndergaard.

Ad. Punkt 7

Vedtagelse af visionplaner

Ad. Punkt 8

Indkomne forslag
Der er ingen forslag.

Ad. Punkt 9

Forslag til vedtægtsændringer
Forslag vedlagt i separat udgave.

Ad. Punkt 10

Budgetforelæggelse, godkendelse af gebyrer og
kontingenter

Kontingentforslag
Nuværende kontingent: 1700 + 150 = 1850 kr, forbliver uændret

NYT:
250 kr årligt for klubber, som ikke deltager i DDBU´s turneringer. Hvis dette ønskes (hvilket vi selvfølgelig
skal arbejde for) bliver kontingentsatsen ændret til den samme som alle andre klubber.
Kravene til disse klubbers vedtægter er de samme som i alle andre klubber under DDBU jf. DIF´s
vedtægter/regler.

Motto: DDBU ønsker at samle og rumme alle danske billardklubber i DDBU.
Alle indskud, ydelser, gebyrer og tilskud forbliver uændrede. Nyt: Se under
licenskort:
TURNERINGSINDSKUD OG YDELSER TURNERINGSINDSKUD:
Hold: Pr. spiller 135,00 kr.
Ungdomshold pr. spiller 60,00 kr.
Individuel: Seniorer 135,00 kr.
Ungdom og juniorer 60,00 kr.
Lokale turneringer 135,00 kr.
Cupper: Indskud til senior- oldboys- og ladiescupper 125 kr. pr. spiller som betales til arrangør,
heraf 75 kr. til arrangørklubben som tilskud til morgenbord og frokost, - de resterende 50 kr.
opkræves af DDBU til dækning af præmier.
TILSKUD TIL FINALER.
Individuelle finaler: DM finale 200,00 kr. pr. spiller - (max 5.000 kr. pr. stævne)
DM finale juniorer 200,00 kr. pr. spiller – eller efter aftale med DDBU
LM-finale 150,00 kr. pr. spiller
RF-finale 150,00 kr. pr. spiller
Hold finaler: RF-finale hold 75,00 kr. pr. spiller
LM-finale hold 75,00 kr. pr. spiller
Cupper: RF-finale 100,00 kr. pr. spiller
LM-finale 100,00 kr. pr. spiller
Lokale turneringer 75,00 kr. pr. spiller
Licenskort:
Licenskort 250,00 kr. pr. Stk.
Første gang en spiller indløser en licens: 50,00 kr. Pr. Stk.
Adm gebyr ved klubskifte 0,00 kr. pr. stk.
Licens til anden klub 250,00 kr. pr. stk.

Ad. Punkt 11

Valg

Bestyrelsen:
•
•

Kasserer: Erik Søndergaard genopstiller for 2 år. Villig til genvalg
Næstformand: Tage Lauridsen for 2 år. Villig til genvalg

Bestyrelsen foreslår en ændring af bestyrelsens sammensætning, således, at der vælges en
formand, 2 næstformænd (1.næstformand og en 2.næstformand) og kasserer, som tilsammen
udgør Forretningsudvalget.
Derudover vælges Ungdomsudvalgsformand, Turneringsudvalgsformand og 4
bestyrelsesmedlemmer.
De 4 bestyrelsesmedlemmer vil efterfølgende få tildelt ansvaret for: Pool, Snooker, 5-Kegler
og Skomar.
De 2 næstformænd får efterfølgende tildelt ansvaret for henholdsvis Carambole og Keglebillard.
•

Såfremt forslaget bliver vedtaget, opstiller bestyrelsen Klaus Hansen som 2.
næstformand
• Såfremt forslaget ikke bliver vedtaget, opstiller bestyrelsen Klaus Hansen som
bestyrelsesmedlem
• Bestyrelsesmedlem: Kent R. Erichsen afgår uden for tur
• Bestyrelsesmedlem for 2 år: Brian Jensen. Villig til genvalg
• Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen opstiller Helene Krogsgaard Mikkelsen for et 1 år
• Bestyrelsesmedlem for 2 år: Tejs Tafdrup genopstiller ikke
• Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen opstiller Ole Møller Fransen for 2 år
Som vedhæng til invitationen til årsmødet er en præsentation af de 3 nye foreslåede
bestyrelsesmedlemmer.
Ordensudvalg:
• Mikael Toft for 3 år. Villig til genvalg
Suppleanter:
• Per Jensen for 1 år. Villig til genvalg
• Henning Nielsen for 1 år. Villig til genvalg
Sportsappeludvalg:
• Johnny Mogensen for 3 år. Villig til genvalg
• Niels Øland for 3 år. Villig til genvalg
Interne Revisorer:
• Steen G. Hansen genopstiller ikke
• Bestyrelsen opstiller Jan Bemmann for 1 år
• Niels Chr. Kjær for 1 år. Villig til genvalg
Suppleant:
• Harry Dahl for 1 år. Villig til genvalg
Ad. Punkt 13

Eventuelt

Den Danske Billard Union
CVR nr. 86 77 46 15
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Den Danske Billard Union
Årsrapport 2020

Ledelsespåt egning
Best yrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport en for Den Danske Billar d Union for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.
Årsrapporten er aflagt i overensst emmelse med Kulturminist eriet s bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens akt iver, passiver og finansielle st illing pr. 31. december 2020 samt af result atet af unionens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020.
Det er ligeledes vores opfat telse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under st øt ter, at de disposit ioner, der er omfat tet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er endvidere vores opfat telse, at ledelsesberetningen indeholder en ret visende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Penneo dokumentnøgle: 7YFBX-1C75K-GC5CV-8KCUW-QIYSB-ON2CS

Årsrapporten indstilles t il vedt agelse på årsmødet.
Brøndby, den 27. marts 2021
Best yrelsen:

Torsten Danielsson
formand

Tage Lauridsen
næst formand

Erik Sønder gaard
kasserer

Kent Rifbjerg Erichsen

Jan Mortensen

Marianne Mort ensen

Tejs Taf drup

Martin Sønder gaard

Brian Jensen

Int erne revisorer:

Steen G. Hansen

Niels Christian Kjær
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Den Danske Billard Union
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til repræsentantskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Danske Billard Union for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020, der omfat ter anvendt regnskabspraksis, result atopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriet s bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens akt iver, passiver og finansielle st illing pr. 31. december 2020 samt af result atet af unionens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med Kulturministeriet s bekendt gørelse nr. 1701 af
21. december 2010, kap. 4 og 6.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offent lig revision, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010,
kap. 4 og 6. Vores ansvar ifølge disse standar der og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet" . Det er vores opfat telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af unionen i overensstemmelse med internat ionale etiske regler for revisorer (IESBA's
et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opf yldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Unionen har i overensst emmelse med Kulturministeriets bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af best yrelsen godkendte result at budget . Budget tallene har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensst emmelse med Kulturministeriets bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udar bejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere unionens evne til at fort sæt te
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift , hvor det te er relevant; samt at udar bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift , medmindre ledelsen ent en har t il hensigt at
likvidere unionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternat iv end at gøre det te.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt st andarderne for offent lig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet.
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Grundlag for konklusion

Den Danske Billard Union
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat te sammensværgelser, dokument falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt telse af intern kontrol.

►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omst ændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af unionens interne kontrol.

►

Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede oplysninger, som ledelsen har udar bejdet , er rimelige.

►

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig tvivl om unionens evne
t il at fort sæt te driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at unionen ikke længere kan fortsæt t e driften.

►

Tager vi stilling t il den samlede præsentation, strukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle bet ydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat ter ikke ledelsesberetningen, og vi udt rykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsent ligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Kulturministeriets bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kult urminist eriet s bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformat ion i ledelsesberetningen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt st andarderne for offentlig revision, foret ager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Den Danske Billard Union
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-krit isk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efter prøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfat t et af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvalt ningsrevision vur derer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte syst emer, processer eller disposit ioner understøt ter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de vir ksomheder, der er omfat tet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning t il væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rappor tere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rappor tere i den forbindelse.
København, den 27. marts 2021

EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik B. Vassing
st atsaut. revisor
mne32827

Rasmus F. Andersen
st atsaut. revisor
mne44147
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Ledelsen er ansvarlig for, at de disposit ioner, der er omfat tet af regnskabsaflæggelsen, er i overensst emmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af taler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er t aget skyldige økonomiske hensyn ved forvalt ningen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfat tet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøt ter sparsommelighed, produktivit et og
effektivit et.

Den Danske Billard Union
Årsrapport 2020

Oplysninger om unionen
Den Danske Billard Union
Idræt tens Hus 20
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon:
Hjemmeside:
CVR-nr.:

43 26 20 82
www.dendanskebillardunion.dk
86 77 46 15

Bestyrelse
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Torsten Danielsson, formand
Tage Lauridsen, næstformand
Erik Sønder gaard, kasserer
Kent Rifbjerg Erichsen
Jan Mortensen
Marianne Mort ensen
Tejs Taf drup
Martin Sønder gaard
Brian Jensen
Revisor

EY Godkendt Revisionspart nerselskab
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Post boks 200
2000 Frederiksber g
Bank

Spar Nor d Bank
Momsregistrering

Den Danske Billard Union er som forening som hovedregel momsfrit aget.
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Den Danske Billard Union
Årsrapport 2020

Ledelsesberetning
Regnskabet for 2020 udviser et driftsresultat på 381 t .kr.
Med korrekt ion for året s resultat , er DDBU's egenkapit al er ændret til 1.332 t.kr. mod 951 t .kr. primo
2020.
Årets resultat udviser et overskud på 381 t.kr. mod et budget teret underskud på 269 t .kr., dvs. en posit iv afvigelse på 650 t.kr.
Denne afvigelse kan primært forklares med den ekstraordinære situation grundet COVID-19 pandemiens
massive indvirkning på det sport slige aktivitet sniveau i ind- og udland. Nedlukningerne i foråret og senere i ef teråret 2020, har desværre bet ydet masseaflysninger af såvel nationale som internat ionale
st ævner. Disse aflysninger har over en bred kam medført et signifikant mindre omkostningsniveau.

DDBU's omkostninger er 847 t.kr. mindre end budget teret . Stor t set alle aktivitet safhængige omkost ningsgrupper har bidraget.
Det forventes fra best yrelsens side, at result atet for 2021 vil blive negativt på 495 t.kr. Egenkapitalen
vil formindskes med det forventede resultat til 837 t.kr.
I 2021 fortsæt t er udviklingen af organisat ionen med implement eringen af den på årsmødet vedtagne
visionsplan. Til underst øtt else og eksekvering heraf, er bestyrelsesformanden delvis frikøbt . Herudover
er der januar 2021 ansat en ny medarbejder, dedikeret til konsulent t jeneste og fundraising.
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DDBU's realiserede indtægter er stort set på samme niveau som i 2019, med 197 t .kr. mindre end budget teret. Det te skyldes primært mindre afvigelser på indt ægt er fra klubber på minus 58 t.kr., t ours på
minus 48 t .kr. samt indvundne præmier på minus 48 t .kr.

Den Danske Billard Union
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensst emmelse med bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
regnskab og revision for t ilskudsmodtagere under Kult urministeriets ressort , som modtager t ilskud i
henhold t il lov om visse spil, lot terier og væddemål.

Klassificering af poster i forhold til sidste år
Unionen har i 2020 fået ny kont oplan, og præsent ationen af årsregnskabet er i 2020 opstillet hereft er.
Sammenligningstallene er tilpasset.
Foruden ovenst ående er årsregnskabet aflagt efter samme praksis som sidste år.

Indtægter
Tilskud fra Danmarks Idræt sforbund, kontingenter, sponsorater mv. indregnes i det år det vedrører.
Tilskud t il øremærkede projekter indregnes i t akt med, at der afholdes tilskudsberett igede omkostninger.

Eventuelle modt agne ikke-anvendte øremærkede t ilskud præsent eres som en kort fristet gældsforpligt else.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfat ter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivit et, der
er afholdt i året s løb, herunder omkostninger til salg, administ ration, lokaler m.v. Andre eksterne omkostninger føres under de respektive akt ivit eter.

Personaleomkostninger
Personaleomkost ninger omfat ter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger
t il social sikring m.v. af forbundet s medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modt agne
godt gørelser fra offentlige myndigheder. Personaleomkostninger føres under de respekt ive akt iviteter.
Finansielle poster
Finansielle post er omfat ter renteindt ægt er og -omkost ninger samt realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Balancen
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning t il kostpris og måles eft erfølgende t il kost pris med
fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede
brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forvent ede brugstider.
Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af
forventet tab.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kost pris svarende til nominel værdi.
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Resultatopgørelse

Den Danske Billard Union
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Indtægter
Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
Øvrige tilskud
Klubber
Turneringsindskud
Tours
Sponsorer
Indvundne pengepræmier
Diverse indtægter

Note

2020

Budget
2020

2019

1

1.683.000
10.144
1.306.400
814.284
63.905
70.000
11.450
5.837

1.694.973
0
1.364.300
803.000
112.000
110.000
59.500
18.000

1.700.617
13.621
1.370.875
809.008
55.042
120.000
56.575
41.976

3.965.020

4.161.773

4.167.714

304.234
114.984
1.599.671
563.119
47.640
55.947
82.302
127.176
175.762
7.945
504.924
0

276.200
88.370
1.658.800
559.894
50.900
72.800
160.000
223.200
296.400
72.700
971.000
0

148.411
131.452
1.650.268
495.293
0
113.229
126.153
270.060
354.030
7.587
727.899
281.521

3.583.704

4.430.264

4.305.903

381.316

-268.491

-138.189

2
3
4

Indtægter i alt

Omkostninger
Bestyrelse
Møder
Sekretariatets drift
Øvrige omkostninger
Fundraiser
Udvikling - uddannelse
Tours
Discipliner
Turneringsudvalget
Ungdomsudvalget
Strategiplaner
VM 2019

5
6
7
8

9
10
11
12
13

Omkostninger i alt
Årets resultat

Eventualforpligtelser
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Resultatopgørelse
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Den Danske Billard Union
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

2020

2019

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Bil

375.000

0

Materielle anlægsaktiver i alt

375.000

0

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Kassebeholdning
Bankindest ående

36.053
4.275
1.317.977

522.032
7.671
1.138.721

Omsætningsaktiver i alt

1.358.305

1.668.424

AKTIVER I ALT

1.733.305

1.668.424

950.957
381.316

1.089.146
-138.189

1.332.273

950.957

Kortfristede gældsforpligtelser
Mellemregning, Danmarks Idrætsforbund
Skyldige feriepenge
Skyldige feriepenge, indefrysning
Skyldige omkostninger

242.915
29.742
87.362
41.013

141.197
131.527
52.946
391.797

Gældsforpligtelser i alt

401.032

717.467

1.733.305

1.668.424

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo
Overført result at
Egenkapital i alt

PASSIVER I ALT
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Balance

Den Danske Billard Union
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2020

Budget
2020

2019

1.683.000
0
0

1.682.973
0
12.000

875.000
12.738
812.879

1.683.000

1.694.973

1.700.617

306.000

302.600

302.600

1 Tilskud, Danmarks Idrætsforbund

Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
Projektstøtte DIF
Øvrige tilskud, Danmarks Idrætsforbund

Klubkontingenter
Klubafgift Cupper

51.950

75.000

75.250

891.750

940.000

947.225

Bøder

29.700

5.000

19.100

Ø-Puljen

27.000

26.700

26.700

0

15.000

0

1.306.400

1.364.300

1.370.875

Individielt

195.279

187.000

190.433

Hold

519.955

530.000

526.425

Søgaard Cup

24.800

26.000

32.400

Tenax

74.250

60.000

59.750

814.284

803.000

809.008

11.900

13.000

6.000

Licenser

Indtægter årsmødet

3 Turneringsindskud

4 Tours

ABC
3-Bande

-9.309

20.000

13.840

5-Kegle

30.583

24.000

22.600

6.174

40.000

1.339

24.557

15.000

11.263

63.905

112.000

55.042

164.801
64.433

158.200
118.000

75.325
73.086

75.000

0

0

304.234

276.200

148.411

Pool
Snooker

5 Bestyrelse

Formand og Forretningsudvalg
Bestyrelsen
Frikøb/ honorar formand
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2 Klubber

Den Danske Billard Union
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Budget
2020

2019

78.083
38.087
494
-1.680
0
114.984

25.000
28.370
5.000
30.000

28.346
38.963
368
63.775

88.370

131.452

279.778
1.252.872
56.721
10.300

160.000
1.361.800
125.000
12.000

217.597
1.432.671
0
0

1.599.671

1.658.800

1.650.268

30.719
255.075
86.139
115.638
75.548

28.500
263.500
73.194
90.000
104.700

28.262
261.682
72.246
97.265
35.838

563.119

559.894

495.293

0
40.000
0
18.702
23.600

0
74.000
10.000
52.000
24.000

10.250
64.000
8.600
19.300
24.003

82.302

160.000

126.153

2020
6 Møder
Årsmødet
Klubbesøg
Eliteudvalgsmøder
Øvrige møder

Drift af sekretariat
Lønomkostninger
Fundraiser
Øvrige omkostninger

8 Øvrige omkostninger
Kontingenter Forbund
IT omkostninger
Forsikringer
DIF Økonomi
Øvrige omkostninger
9 Tours
ABC

3-Bande
5-Kegler
Pool
Snooker
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7 Sekretariatets drift

Den Danske Billard Union
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2020

Budget
2020

2019

11.856
32.287
15.755
29.167
35.837
1.000
1.274
0
0

10.300
17.700
32.200
89.800
41.500
0
31.700
0
0

0
36.955
20.256
45.872
24.278
0
0
131.828
10.871

127.176

223.200

270.060

9.440
25.520
80.937
8.983
50.882

16.000
75.800
56.600
50.500
97.500

7.339
78.601
54.776
42.811
170.503

175.762

296.400

354.030

3.474
416
4.055

9.200
49.500
14.000

3.881
3.706
0

7.945

72.700

7.587

220.214
279.351
5.359

122.500
782.500
66.000

208.770
506.302
12.827

504.924

971.000

727.899

Keglebillard
3-Bande Carambole
5-Kegler
Pool
Snooker
Klassisk
Skoma'r
EM Brandenburg
Øvrige omkostninger

11 Turneringsudvalget
Udvalgsmøder
Cupper
Medaljer

Tenax
Finaler/ Slutspil

12 Ungdomsudvalget
DM Juniorer
Øvrige omkostninger
Præmier ungdomscupper

13 Strategiplaner
Spor 1
Spor 2

Spor 3

14 Eventualforpligtelser
Leasingforpligtelse

0

37.054

Forbundet har i 2020 indfriet deres leasingforpligtelse.
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10 Discipliner

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Steen Grummesgaard Hansen

Torsten Birger Danielsson

Intern revisor
På vegne af: Den Danske Billard Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-995009136896
IP: 2.104.xxx.xxx
2021-03-27 07:26:31Z

Bestyrelsesformand
På vegne af: Den Danske Billard Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-872022286887
IP: 217.63.xxx.xxx
2021-03-27 08:38:13Z

Niels Christian Kjær

Jan Mortensen

Intern revisor
På vegne af: Den Danske Billard Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-090281753524
IP: 62.66.xxx.xxx
2021-03-27 18:00:57Z

Bestyrelse
På vegne af: Den Danske Billard Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-294694722638
IP: 87.48.xxx.xxx
2021-03-29 10:04:38Z

Torsten Birger Danielsson

Kent Rifbjerg Erichsen

Bestyrelsesformand
På vegne af: Den Danske Billard Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-872022286887
IP: 217.63.xxx.xxx
2021-03-29 10:11:55Z

Bestyrelse
På vegne af: Den Danske Billard Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-221716120559
IP: 85.81.xxx.xxx
2021-03-29 10:38:18Z

Brian Jensen

Marianne Mortensen

Bestyrelse
På vegne af: Den Danske Billard Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-744239507507
IP: 87.59.xxx.xxx
2021-03-29 10:56:44Z

Bestyrelse
På vegne af: Den Danske Billard Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-637686180408
IP: 213.32.xxx.xxx
2021-03-29 13:03:43Z
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denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: 7YFBX-1C75K-GC5CV-8KCUW-QIYSB-ON2CS

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Tejs Lund Tafdrup

Martin Søndergaard

Bestyrelse
På vegne af: Den Danske Billard Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-151255006161
IP: 62.135.xxx.xxx
2021-03-29 18:09:30Z

Bestyrelse
På vegne af: Den Danske Billard Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-034164833143
IP: 176.23.xxx.xxx
2021-03-31 09:50:56Z

Tage Lauridsen

Erik Søndergaard

Næstformand
På vegne af: Den Danske Billard Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-413691393876
IP: 80.197.xxx.xxx
2021-04-05 14:56:21Z

Kasserer
På vegne af: Den Danske Billard Union
Serienummer: PID:9208-2002-2-802141056043
IP: 77.241.xxx.xxx
2021-04-06 07:30:19Z

Rasmus Friborg Andersen

Ulrik B Vassing

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: PID:9208-2002-2-581919933839
IP: 79.142.xxx.xxx
2021-04-06 07:32:13Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:77180494
IP: 85.204.xxx.xxx
2021-04-08 09:59:51Z
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