w w w. b i l l a r d. d k
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

The unstoppable
guarantee of the best
playing conditions

Aramith : ultimate precision, balance and consistency.
Simonis : the billiard cloth of Champions
and breathtaking runs and averages.

Frokost inden årsmødet
Der er fælles frokost i form af en lækker buffet med alt, hvad hjertet begærer inkl. 1 øl/vand samt kaffe til
en specialpris på 175 kr. mellem kl. 12 og kl. 13.
Tilmelding til frokosten sker sammen med tilmelding til årsmødet.

Registrering til årsmødet starter kl. 12.30
Årsmødet starter herefter kl. 13.00 med følgende dagsorden:

Dagsorden til årsmødet
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

Årsmødet 2022 – Vissenbjerg Storkro – 11. juni
Formandens beretning
Ved formand Torsten Danielsson
Forord
Jeg vil gerne starte med at sige alle klubledere og medlemmer tak for en fantastisk indsats i forbindelse
med at håndtere og få overstået Coronakrisen på bedste vis. Tak for jeres tålmodighed med os i DDBU, når
vi skulle få det hele til at gå op i en højere enhed. Vi har alle fået en grundig lektion i krise management af
en helt ny slags, som ingen har prøvet før.
Jeg vil også gerne takke min bestyrelse og personalet for en nærmest overnaturlig indsats, når der skulle
findes muligheder, hvor der ingen var og for at få alle brikkerne til at falde på plads til sidst.
Det er et stærkt DDBU, som er kommet ud på den anden side af en krise ingen af os havde forestillet os for
lidt mere end 2 år siden.
Det er en stor ære for mig at være med til at lede vores elskede billardsport med så kompetente og dygtige
mennesker omkring mig.

Året der gik
De sportslige resultater vil jeg lade mine bestyrelseskolleger udlægge i detaljer – men her blot overordnet
nævne, at vores unge pool elitespillere igen har høstet flotte resultater både til EM og VM med både sølv
og bronzemedaljer. Stor ros til Mickey Krause, Andreas Madsen og Jeppe Thyde samt Andreas Bønnelykke
og Christoffer Lentz.
Desuden lykkes det vores store kvindelige talent i 3-Bande Carambole Charlotte Sørensen at vinde
sølvmedalje ved de netop overståede Europamesterskaber i Belgien. Hendes målrettede og intensive
træning har kun efter 3 år med 3-Bande Carambole som hoveddisciplin (efter mange succesfulde år med
Keglebillard og Pool) givet pote. Det gav genlyd i den etablerede 3-Bande verden, da hun som helt ukendt
spillede sig igennem hele EM-turneringen og til sidst stod i finalen mod verdens bedste kvindelige 3-Bande
spiller og regerende verdens- og europamester Therese Klompenhouwer. I kampen til 30 point fulgte hun
stærkt med Therese indtil de 15, hvorefter hun tabte pusten. Stærkt gået af Charlotte efter år med intensiv
træning af Tonny Carlsen samt kurser hos Andreas Efler og Martin Horn og ikke mindst med stor
understøttelse af hendes mand Tommy Ebeling. Målet var indenfor 5 år at få hende op i den europæiske
top. Det klarede hun så på mindre end 3 år.
Den helt store præstation og årets sensation står vore unge stortalenter i 5-Kegler og 3-Bande – Jonas
Søndergaard og Lukas Mortensen dog for, da de til EM for juniorer i disciplinen Biathlon (kombination 5Kegler og 3-Bande) for landshold i Milano hentede en suveræn guldmedalje og derfor kan kalde sig

Europamestre. Hjertelig tillykke med det begge to. I gør os alle sammen stolte og gør Danmark kendt langt
ud i billardverdenen og hele vort land.
Der afholdes reception i Bristol Odense i forbindelse med årets DM finalestævne i 3-Bande Carambole
lørdag d.11. juni – lige inden årsmødet i Vissenbjerg – fra kl. 10:30-11.00, hvor alle er mere end velkomne
til at fejre de unge Europamestre. Man kan sagtens nå til årsmødet i Vissenbjerg kun 20 minutters kørsel
fra Bristol både til frokosten som starter kl.12 og til selve årsmødet som starter kl.13.

Visionsplanen
For snart 2 år siden – efter halvandet års forarbejde og planlægning - blev den mest ambitiøse visionsplan i
DDBU´s historie enstemmigt vedtaget her på Vissenbjerg Storkro, hvor årsmødet i år finder sted. Vi er nu
snart halvvejs inde i første del af visionsplanen “DDBU mod nye tider – 2025". Grundlaget for at kunne
eksekvere visionsplanen er, at der skal foretages omfattende ændringer i organisationen med det formål at
styrke DDBU og lægge fundamentet til at gøre DDBU til en sund og god fremtidsorienteret forretning, som
favner en meget større del af billardsporten i Danmark end i dag.
Efter at have omlagt udviklingskonsulent-stillingen til en fundraiser/specialkonsulent stilling og nedlagt
generalsekretærjobbet til fordel for et sekretariatslederjob – går vi i de kommende år i gang med at
centralisere alle unionens arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver samt påbegyndes en nødvendig større
digitalisering af både det administrative og det sportslige arbejde. Dette skal bevirke, at vi opnår en
effektivisering i både administrationen og den sportslige turneringsafvikling samt en mere struktureret og
samarbejdsorienteret daglig eksekvering af unionens mangeartede arbejdsopgaver. Det vil også betyde
besparelser, som kan bruges til nye vigtige opgaver, som har presset på i lang tid – for eksempel en langt
bedre håndtering af det vigtige PR- og marketingsarbejde, som ikke har fungeret tilfredsstillende i mange
år.
Der skal være mere sport for pengene end administration for pengene. Derfor er det vigtigt at få strømlinet
organisationen, så den sportslige del får større og større del i udviklingsmidlerne.
På Årsmødet vil jeg gå mere i dybden omkring, hvad det konkret betyder for de enkelte klubber og DDBU i
årene fremover.

Licenser og gebyrer
Bestyrelsen lægger op til og foreslår moderate stigninger i licenser og gebyrer på årsmødet – dels fordi der
ingen stigninger har været siden 2018 – men også fordi udvikling koster penge. Indtil nu har vi kunnet
finansiere udviklingsplanens eksekvering via omlægning af udgifter, besparelser og ekstra indtægter. Det er
naturligt, at vi løfter i flok og at vi alle bidrager til billardsportens udvikling, så jeg håber at alle tager imod
forslaget - også de nye tanker omkring en DDBU fond og crowdfunding – se nedenfor.

Antallet af klubber og medlemmer steget
DDBU´s nye strategi med at ville favne hele billardsporten i Danmark er ved at tage form. Vi ved, at flere
hundrede tusinde danskere spiller billard med jævne mellemrum og mange af disse i konstellationer
udenom DDBU.

Per 31.12.2020 havde DDBU 185 klubber og 7958 medlemmer. Per 31.12. 2021 var tallene steget til 225
klubber og 8987 medlemmer. Desværre tabte “de gamle klubber” samtidig 643 medlemmer og vandt kun
309 nye medlemmer - altså et nettotab på 334 medlemmer. Vi har 21 klubber som har tabt mange
medlemmer og 24 andre klubber som har tabt en del medlemmer. Vi har også 61 klubber som har fået flere
medlemmer.
Vi er fra DDBU´s side i gang med sammen med de mest berørte klubber at finde løsninger og skabe
muligheder.

Demografi - medlemstal
I DDBU´s 225 klubber er kun 2.6% under 18 år og 11% under 40 år. De fleste medlemmer af klubberne er
+60 år. Enhver kan regne ud, hvordan det ser ud om 20 år, hvis ikke vi formår at vende udviklingen. Hvis
tendensen fortsætter, vil DDBU miste mange klubber de næste 20 år, fordi der ikke er vist rettidig omhu,
været villighed til fornyelse og nytænkning og der ikke er gjort noget ved den negative udvikling eller den
stigende gennemsnitsalder. Nogle siger også, at man er tilfreds med, hvordan tingene er og man egentlig
bare ønsker at fortsætte uforandret – og det er selvfølgelig en frivillig beslutning.
På trods af, at vi alle gennemsnitlig lever meget længere end for blot 20 år siden, vil dette ikke kunne
opveje at mange klubber, af ovenstående grunde, er lukningstruede indenfor en kort årrække.
Mange vil også sige, at man har prøvet “ALT” for at få nye og yngre medlemmer – men, at det er
“UMULIGT” og man har måttet give op.
DDBU vil gerne hjælpe nødlidende klubber med idéer og tiltag. Kontakt DDBU´s 2.næstformand Klaus
Hansen på keglebillard@ddbu.dk og få lavet en aftale om klubbesøg, så vi kan få taget hul på at få fundet
løsninger inden det er for sent.
Generelt er det bestyrelsens mål at besøge samtlige billardklubber indenfor de næste 3 år.

Skoleprojektet - DDBU´s storsatsning på mere ungdom i billardsporten
DDBU´s ungdomsleder Marianne Mortensen og vores eksterne konsulent Lasse Højstrup Sørensen har i
mere end 3 år været i gang med Skoleprojektet, som igen og igen er blevet udskudt på grund af
Coronakrisen. Der har i det forgange år været mange aftaler med skoleklasser om besøg i klubber og der er
generelt en positiv dialog med skolerne, som dog er presset af stramme timeplaner og en udfordret
økonomi. En del klubber har været interesseret i at deltage – men mange er også sprunget fra i sidste
øjeblik. DDBU oplever, at mange klubber gerne vil have unge medlemmer eller nye medlemmer – men
desværre ikke har enten energien eller frivillige til at påtage sig opgaven.
Jeg vil gerne opfordre jer alle til at udnævne en ungdomsansvarlig i klubberne. Det er det første og vigtige
skridt til at få gjort noget ved den stigende gennemsnitsalder i mange klubber.
Tag derefter gerne kontakt til Marianne på ungdom@ddbu.dk og få lavet en aftale om at være med i
Skoleprojektet. Kig ind på www.billardiskolen.dk og se det professionelle set up.

Økonomi
Ligesom 2020 blev 2021 et år, hvor mange turneringer blev aflyst både her til lands men også ude i den
store verden. Det ses tydeligt i år på vores økonomi, hvor vi igen kommer ud med et væsentligt bedre
resultat end budgetteret. I stedet for et budgetteret underskud på kr. 495 tkr, går vi ud med et langt mindre
underskud på kun 93 tkr - altså næsten 400 tkr bedre end forventet. Det giver DDBU en egenkapital på godt
1.2 mio kr.
For 2022 budgetterer vi med et underskud på 432 tkr, hvilket bare er en fremskrivning af budgettet for
2021, hvor underskuddet blev meget mindre end forventet. Budgettet vil blive ændret i positiv retning,
såfremt årsmødet vedtager forslaget om moderate stigninger i gebyrer og licenser.
For 2023 prognosticerer vi et plus på mere end 60 tkr på trods af øgede udgifter på ca.150 tkr.

Dialogmøder
I forårets 6 dialogmøder deltog næsten 40 klubber. Der var en livlig debat om både turneringsformer,
regler, Skomar, medlemstal, ungdom og meget andet. Vi har taget alle de mange idéer og forslag til
efterretning og fordelt dem ud i de respektive disciplin-udvalg, FU og TU til behandling.
Der er sendt et referat ud til klubberne.
Ny træner- og instruktøruddannelse
På årsmødet vil DDBU præsentere den nye træner- og instruktøruddannelse, som allerede starter i tredje
uge af august.
Fundraisingclub
Hvis din klub endnu ikke er medlem af det, som tidligere hed www.foreningstilskud.dk og som nu har
skiftet navn til www.fundraisingclub.dk , er muligheden stadig åben. På siden finder du hjælp og idéer til at
skaffe midler til din klub og du kan se, hvad næsten 400 fonde og andre tilskuds-givere har at tilbyde netop
din klub. Du kan desuden ansøge direkte fra hjemmesiden og deltage i webinarer m.v. DDBU har betalt for
et generalabonnement for alle klubberne, så det er gratis at melde sig til på:
https://app.fundraisingclub.dk/den-danske-billard-union/?group_code=billard83583

DDBU fond og crowdfunding – skattefradrag for bidrag!
Bestyrelsen har i længere tid arbejdet på idéen med en DDBU fond og forskellige crowdfunding muligheder,
som flere andre specialforbund benytter sig af f.eks. Dansk Boldspil Union:
https://www.dbu.dk/klubservice/fundraising/gaveindsamling/
Hoved idéen er, at støtte specielle formål, som ellers ikke dækkes ind af de eksisterende budgetter. Det kan
være projekter i klubberne, som kunne blive til crowdfunding projekter, hvor alle som har lyst betaler et
frivillig FRADRAGSBERETTIGET bidrag til et eller flere projekter. Det kunne også være landsdækkende større
eller mindre projekter, hvor vi løfter i flok og samler penge ind til specielle formål, hvor bidragene så bliver
fradragsberettigede.

Retten til at kunne trække donationer fra i skat opstår ved, at DDBU kan blive registreret som en
velgørende organisation/forening. Dette kræver, at vi inden d.1.oktober indsamler mindst 100 donationer
af 200 kr, hvorefter DDBU af SKAT kan tildeles status som en officiel velgørende/almennyttig forening, hvor
alle fremtidige bidrag til projekter bliver fradragsberettigede (op til 17.200 kr for 2022)
Mere derom senere.

Skomar i DDBU / Skomar Champ
Skomar har nu været en officiel del af DDBU i næsten 2 år. Der er i dette sportsår, gennemført en
landsdækkende 2-mandshold turnering med 45 hold, en 4-mands holdturnering med 33 hold samt Skomar
Champ kvalifikationsturneringen i november sidste år på Damhuskroen med i alt 180 deltagere, hvor 16
finalister blev fundet. Finalen skulle have været afviklet d.27.28. december – men som alle ved, valgte
regeringen af lukke landet ned for sidste gang i netop den periode, hvorefter finalen blev udskudt. Det var
ærgerligt, da det helt store TV-2 Sport set up var aftalt med 2 x 5 timers direkte TV i bedste sendetid.
Vi håber dog at kunne gennemføre den udskudte finale i løbet af sensommeren eller efteråret.
Der vil i de kommende uger blive foretaget en officiel evaluering af de andre gennemførte
Skomarturneringer, så vi kan få dem tilpasset klubbernes ønsker og dermed få endnu flere til at deltage i de
spændende turneringer i kommende sæson.
Brian Jensen måtte desværre stoppe som ansvarlig for Skomar i DDBU, da han med et jobskifte fik så meget
at se til, at der ikke var mulighed for at varetage denne vigtige funktion i unionen.

EM 5-Kegler i Randers 4.-7. august
Husk, at DDBU sammen med Sport Event Denmark og Randers står som værter for Europamesterskaberne i
5-Kegler fra d.4.-7. august på Værket i Randers i Ridehuset (hvor VM i 3-Bande blev afholdt i 2019). 48 af
Europas bedste 5-Kegler spillere dyster om titlen som Europamester, som forsvares af den italienske
superstjerne Andrea Quarta.
Jeg vil gerne opfordre alle som elsker at se billard i verdensklasse til at kigge forbi og nyde denne
ekvilibristiske billarddisciplin, som på dette niveau er intet mindre end fascinerende. Danmark har 5
deltagere, som offentliggøres i de kommende uger. DDBU vurderer, at der er rimelige chancer for en
medalje til en af vore dygtige spillere.
Der er gratis adgang alle dage - så kom forbi Ridehuset på Værket i Randers til et brag af et
Europamesterskab.
Der vil samtidig blive afholdt DM i Skomar samme sted.
Der spilles på 4 Søren Søgaard Super Royal Caramboleborde og 4 Søren Søgaard ½ match Keglebillardborde.

Tak til billardsportens sponsorer
En kæmpe tak skal lyde til vores hovedsponsor Søren Søgaard A/S samt vores øvrige sponsorer: Simonis,
Artemis, Nemtilmeld samt SEHARD maler Aps, for støtten til DDBU og billardsporten i det forgangne år.
Uden jer ville det hele være meget sværere!

Jubilæumsforberedelser
I 2024 - nærmere betegnet d.27. februar, fylder DDBU prægtige 90 år. Det skal naturligvis fejres med
manér. Planen er at samle alle de Danske Mesterskaber i samtlige billarddiscipliner til ét samlet DMstævne, som kommer til at løbe over 2 uger – efterfulgt af de Nordiske Mesterskaber i 3-Bande, Pool og
Snooker.
Ved det samlede DM bliver der samtidig afholdt Gallabanket for alle spillere og deltagere samt inviteres
hele Billard-Danmark til gallafest samme sted. Meget mere derom senere.

Beretning fra Carambole
Ved udvalgsformand Tage Lauridsen
Et tilbageblik over sæsonen 2021-2022, der er ved at rinde ud:
Vi er ved at være tilbage i fulde omdrejninger efter et par forfærdelige år, i billard-verden og i alle
samfundets relationer.
Vore nationale turneringer er blevet afviklet efter planen, og det har været opløftende at få alle spillere
godt i gang med både hold- og forskellige individuelle turneringsaktiviteter.
Sidste udestående på den hjemlige front er DM i 3-bande carambole, der spilles samtidig med årsmødet – i
år i Bristol, Odense. En lidt bitter-sød afslutning på sæsonen, da vi havde håbet på at være en del af DMugen i Aalborg. Dette blev forhindret af sammenfald med den internationale kalender (En World Cup i
Portugal). Senere blev bemeldte World cup – forhåbentlig som den sidste Corona-efterdønning – aflyst, og
vi kunne med ærgrelse konstatere, at DM i den store uge i Aalborg alligevel havde været en mulighed.
Alt dette sagt, så har vi forventninger om et godt DM stævne i Bristol, med tre dages god og intens billard.
To nyskabelser er værd at nævne: DM for hold blev i år afviklet med fire hold, der spillede alle mod alle, og
hvor de fire hold startede på lige fod, altså uden fordel fra en placering i grundspillet. Grundlæggende en
god måde at afvikle turneringen på, men der er uden tvivl plads til forbedringer, så det er noget vi løbende
skal have snakket igennem med alle involverede parter.
Desuden er sæsonens tours for Eliten blevet afviklet med indledende puljespil, og med deltagelse af max 24
spillere i modsætning til tidligere 32. Det har haft den tilsigtede virkning, at der er kommet en mere
flydende kampafvikling – ligesom der har været tæt på maksimal tilslutning til alle tours. Der er stadig nogle
knaster der kan og skal files til, og det tager vi en grundig snak om, i løbet af sommeren.
P2023 – satsningen på at bringe vore bedste spillere helt ind i verdenseliten, har været hårdt ramt af
pandemien. To af spillerne har af forskellige årsager været ude af det i forvejen lidt vingeskudte projekt, der
har været massivt ramt af aflysninger på verdensplan. Vi enedes undervejs med en af de fire oprindelige

spillere om at stoppe samarbejdet, og en af de øvrige har i en kort periode været ude af projektet, hvilket
besværliggør (men ikke umuliggør) hans muligheder for at bryde endegyldigt igennem.
Status er, at vi har tre talentfulde og erfarne spillere, der fortsat arbejder hårdt på at opnå det endelige
gennembrud – der er en bid vej endnu; men mere end et år at arbejde med, og i hvert fald to af de tre har
målsætningen inden for realistisk rækkevidde.
Når vi kigger lidt ned i rækkerne, har vi en stor udfordring omkring holdturneringer, især i ØST. Her udgør
de to rækker under Elitedivisionen beskedne 11 hold. En række med 4 hold – det siger sig selv, at det ikke
er inspirerende eller motiverende at stille op til kamp på de vilkår, og tendensen skal vendes, for den går
entydigt den forkerte vej. Der er nogle ideer i støbeskeen herfra, og måske har også andre nogle gode
tanker at byde ind med?
ABC-tours fungerer fortsat meget fint, med god tilslutning i både Øst og Vest. Dog stadig med begrænset
deltagelse af spillere fra C-rækken – hvilket er lidt ærgerligt, da konceptet jo er fremragende og giver nogle
gode turneringer, hvor der er mulighed for masser af kampe – op til flere gange på en sæson. Gode ideer til
at ”sælge” turneringen til C-spillerne modtages derfor med kyshånd.
Til slut: Tak til alle, høj som lav; Elite- som sekundaspiller; for entusiasme og begejstring i udøvelsen af vores
lille ”niche-sport”
Til Lykke til alle I, der har vundet turneringer, medaljer og pokaler – og Til Lykke til alle I, der har hævet
niveauet (det kan vi jo heldigvis måle ganske præcist) med 10 – 20 50 %.

Beretning fra Turneringsudvalget
Ved udvalgsformand Jan Mortensen
Sæsonen 2021-2022 kunne heller ikke helt undgå at blive ramt af Corona, men det blev heldigvis begrænset
til nogle få uger omkring jul og nytår, og det var faktisk kun ganske få kampe det gik ud over. Vi var meget
nervøse for, at de foregående års aflysninger skulle gå ud over tilmeldingerne til denne sæson, men det var
heldigvis minimalt.

Tilmeldinger sidste sæson kontra nuværende sæson
Skomar
Hold:

2021-22:

1088

2020-21: 1093

Indiv.

2021-22:

1038

2020-21: 1074

Søgaard-Cup:

2021-22:

99

Tenax-Double:

2021-22:

146

2020-21:

0 (corona)

2020-21: 154 (krediteret marts 2021)

Holdturnering
Som noget nyt har vi i denne sæson afviklet en Skomar´ 2-mands hold med 44 hold fordelt i 8 puljer i hhv
øst og vest, turneringen har kørt som et prøveår, og vi vil efterfølgende evaluere og beslutte, om der skal
ske ændringer i spilleformen.
I denne sæson har vi prøvekørt oldboys 2-mands hold på små borde, - desværre var der kun én klub der
tilmeldte et hold på halvmatch bord, men vi har besluttet at forsætte, da vi har fået mange beboerklubber
ind i DDBU som kun har halv- eller kvartmatch borde.
På vores rundtur til dialogmøderne er vi i region øst blev opfordret til at genoptage Stafet og Par-hold i
keglebillard igen, og vi er gået i gang med at finde skemaer og fået oprettet turneringen i vores
turneringsprogram. Vi kan så kun håbe på at interessen er der.

Individuel turnering
På opfordring er det besluttet at vi i den kommende sæson vil afvikle en elite tour. Også en Mesterrække
Cup i keglebillard, vil vi på opfordring prøve at starte op, og bliver det en succes udvides turneringen med
de øvrige klasser i keglebillard fra sæson 2023-24.
Sæsonen har kørt upåklageligt, og de fleste er tilfredse med, at der bliver fortaget total-seedning fra og
med 3. spillerunde, så det fortsætter vi med.
DM-kvinder keglebillard, her er det besluttet at der spilles ned til en 4-mands finale og min. snit grænse for
tilmelding vil være 9,00
DM-kvinder 3-bande vil min. snit grænsen være 0,250
Distancen for Fri elite regionsfinale er ændret til 150 point og ingen max. indgange.
Men alt dette vil blive oplyst i indbydelsen til næste sæsons turneringer og på distancelisten
De klassiske discipliner bliver fra næste sæson fordelt mere ud over hele turneringssæsonen.
Fra næste sæson vil ungdom blive omdøbt til JUNIOR, og aldersgrænsen for deltagelse vil blive ændret til
”må ikke være fyldt 21 år den 1. sept. i indeværende sæson” – det gælder både DM-junior, cupper og
individuelle turneringer, for det der før blev omtalt ungdom.

Cupper
Cupperne har igen i denne sæson været en kæmpe succes.
Der har været 824 tilmeldinger til seniorcup, 430 til oldboys cup, 215 til ladiescup og 163 til ungdomscup.
Planen for næste sæson er, at i region øst vil ladiescup blive afviklet som seniorcup, hvor der kun spilles én
4-mands pulje færdig, og derefter slut, d.v.s. der spilles ikke med K.O. Afviklingsformen er et ønske fra
pigerne, da den nuværende model med K.O. trækker for langt ud en lørdag aften. – Pigerne i region vest
ønsker at bibeholde den nuværende afvikling med K.O.

Derudover er det planen at alle cupper (excl ungdom) skal tilmeldes via Nemtilmeld, d.v.s. at hver enkelt
spiller selv går ind og tilmelder, samtidig med de også betaler tilmeldingsgebyr. - Klubberne undgår dermed
at de skal modtage kontanter
Derudover har der været et ønske om at tilmeldingsgebyr for deltagelse i cupper hæves til 150 kr., så er der
lidt flere penge til bespisning.

Protester/klager
TU-udvalget har haft 2 protester, hvor afgørelsen på den ene blev anket til sportsappeludvalget, og hvor
TU-udvalget fik medhold i afgørelsen, den anden er i skrivende stund ikke behandlet endnu
En protest nedlægges ved, at man straks ved begivenhedens indtræden orienterer de involverede parter.
Det skal understreges at protester skal indsendes via klubben.
Jeg vil også lige gøre opmærksom på, at der er kommet nye regler omkring klubdragt, som i kan læse om,
på DDBU´s turneringsreglement 2022-2023 – som vil være klar ultimo juni måned hvor det 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. Vi har rigtig mange turneringer, og det kan ikke undgås der bliver lavet fejl,
men det er heldigvis ikke mange, og de fejl der bliver begået, bliver hurtigt rettet.
Til sidst vil jeg endnu en gang sige tak, til alle jer spillere og ledere, som på bedste vis prøver at få vores
turneringer til at fungere. Der skal også lyde en stor tak til de klubber som har arrangeret vores DM-finaler,
vi ved det kræver stor forberedelse og arbejde, så STOR tak herfra.

På Turneringsudvalget vegne
Jan Mortensen

Beretning fra Ungdomsudvalget
Ved udvalgsformand Marianne Mortensen
DDBU’s årsmøde 2022
Så er sæsonen 2021/22 ved at være slut.
Heldigvis er Corona også ved at være slut, så en del turneringer er på vanlig vis blevet spillet. Det er både
jeg som ungdomsleder, men også vore unge spillere rigtig glade for og det har givet os nogle tiltrængte
hyggelige og seriøse sportsevents at se tilbage på i det forgangne år. Vi har både fået afviklet Junior-DM,
ungdomscupper, ungdomshold og internationale turneringer med mange flotte resultater, der viser at
vores unge spillere har trænet flittigt og går meget op i deres sport. Vi har godt nok ikke mange unge i

sporten, men dem vi har rundt om i landet, dem kan vi godt være stolte af.
Jeg ville bare ønske der var flere af dem……….

Flere ungdomsspillere i klubberne:
Vi har lanceret projektet ”Billard i skolen” i håbet om at sprede budskabet blandt børn og unge, om at der
findes noget som hedder billard, og at man faktisk også kan dyrke det som sport, fordi der i en del år, har
været mange klubber, der har udtrykt ønske om at få flere ungdomsspillere ind i klubberne og fordi at så
mange års forsøg på at vække de unges interesse for billardsporten ikke er lykkes.
I skoleprojektet har vi lavet en hjemmeside, hvor vi har lavet øvelser som forenkler billardspillet og gør det
mere lige til at gå i gang med billardsporten, den er opbygget, så skoleeleverne og deres lærer faktisk vil
kunne ”klare sig selv” ude i billardklubberne, hvis ellers klubberne og klublederne inviterer dem indenfor.
Det er naturligvis en stor fordel, hvis klubberne stiller ledere til rådighed for klassen og dermed vil chancen
for at ”lokke” de unge mennesker til at blive billardspillere øges betydeligt og hvis der oveni det vil være
fast ungdomstræning mindst 1 gang om ugen, så begynder det virkeligt at kunne lade sig gøre at få en
ungdomsafdeling på benene, men men men…….
Er vi ude i klubberne egentlig interesseret i at gøre den indsats som skal til for at få ungdommen indenfor
dørene?
Jeg har igennem de sidste par år haft rigtig mange snakke med mange af jer klubledere om ovenstående.
Men desværre har jeg ofte svært ved at overbevise jer om, at det faktisk godt kan lade sig gøre at forsøge,
mange holder fast i den negative erfaring, hvor forsøg på at få ungdommen indenfor, desværre er
mislykkedes.
Mit store ønske til jer alle er, at I giver det endnu en chance eller to, jeg VED at det kan lade sig gøre, hvis I
virkelig ønsker det og giver det chancen, så kære venner, lad os i fællesskab gøre en indsats og hjælpe
hinanden med at få vores skønne sport til at overleve.
Hvis vi fortsætter på den nuværende måde, så er jeg oprigtigt bekymret for at keglebillard uddør, sammen
med vores nuværende generation.
Og hvor ville jeg dog synes at det er ærgerligt, hvis vi kommer til at tage afsked med den disciplin som der i
gennem årerne har været flest spillere i og som er den disciplin der ofte er indgangen til billardsporten.
Ungdomsudvalget:
Ungdomsudvalget har igennem sæsonen haft et godt samarbejde, hvor vi har arbejdet med alle sider af
ungdomsbillarden, lige fra begynder - til talentinstruktion og til udtagelse til og planlægning af EM.
Igen i år har ungdomsudvalget kun bestået af 2 medlemmer, nemlig undertegnede og Henrik Søndergaard,
igen i år skal der lyde en kæmpestor TAK til Henrik, din hjælp og støtte er uvurderlig. Jeg leder stadig efter 1
mere, som kunne tænke sig at være en del af ungdomsudvalget.
Ungdomscupperne:
Landsfinalen for ungdomscupvinderne er netop blevet afviklet i Vordingborg
1.
2.
3.
4.

Magnus Petersen
Gustav V. Rosbjørn
Malte Søby Nielsson
Kasper Nørreriis

Næstved BK
Haslev BK
Horsens BK
Vordingborg BC

Junior DM:
Junior DM 2021/22 er, i skrivende stund ikke blevet afholdt endnu, men vil blive afviklet i Pinsen, i Næstved
Billard Klub. Tak til Næstved Billard Klub, for igen at byde ind på stævnet, jeg ser frem til endnu en dejlig
weekend i Næstved.
Der er følgende antal tilmeldte spillere:
6 spillere i 5-kegler
9 spillere i keglebillard
5 spillere i 3-bande
4 piger i keglebillard

Internationale turneringer:
Vi er jo næsten lige vendt hjem fra et fantastisk Junior-EM i Milano, hvor Danmark var repræsenteret med
Jonas Søndergaard og Andreas Høgh i 5-kegler og Lukas Mortensen og Daniel Kristiansen i 3-bande.
I Biathlon havde vi 2 hold med:
Danmark 1, Lukas Mortensen og Jonas Søndergaard
Danmark 2, Daniel Kristiansen og Andreas Høgh
Vores danske unge gjorde det superfint, og lad mig bare afsløre for dem, der ikke ved det, at Danmark 1
blev EUROPAMESTRE i Biathlon, da Lukas og Jonas fuldstændig fejede benene væk under de topsedede
italienere i finalen.
Endnu engang KÆMPESTORT TILLYKKE MED EUROPAMESTERSKABET til de danske drenge
Hold 2 blev nr. 7 samlet.
I 5-kegler tabte Andreas Høgh begge kampe i puljen, og blev samlet nr. 9
Jonas Søndergaard vandt over Kara (Tyrkiet), men tabte til Herrebrecht (Frankrig) og Cucchiara (Italien), det
var lige nok til en plads i kvartfinalen.
Her var modstanderen igen Cucchiara (Italien), og til trods for en god indsats af Jonas, blev det til et 0-3
nederlag (41-60, 35-60, 32-60)
Jonas blev samlet nr. 6
I 3-banden blev Lukas Mortensen puljevinder efter sejre over Selevantas (Grækenland) og Di Gabrielle
(Italien), men desværre blev det til et nederlag på 34-35 i 1/8-finalen mod Falangas (Grækenland).
Lukas blev samlet nr. 11
Daniel Kristiansen blev 2’er i puljen efter en sejr over Falangas (Grækenland) og et nederlag til Akkoca
(Tyrkiet).
I 1/8-finalen vandt Daniel 35-33 over Gorguc (Tyrkiet) efter en meget tæt og spændende kamp.
I kvartfinalen tabte Daniel 28-35 til Akkoca (Tyrkiet) efter engod kamp, hvor Daniel førte det meste af
kampen, men hvor tyrkeren var for stærk i slutningen.
Daniel blev samlet nr. 6

EM U25 i Murcia:
Lukas Mortensen (BK Fluen), Bjørn M. Jensen (Slagelse) og Daniel Kristiansen (Bristol – Odense) var udtaget
til EM U25 i Murcia.
Lukas spillede 3 flotte kampe i puljen, hvor han blev puljevinder med 1.200, og gik videre til 1/8-finalen,
hvor det blev til et nederlag på 35-40 til den senere europamester Ivan Mayor (Spanien).
Samlet blev Lukas nr. 14.
Bjørn kom desværre ikke videre fra puljespillet, men spillede en flot kamp med 2.000 i snit mod Mayor
(Spanien), som dog blev tabt!
Bjørn blev nr. 26
Daniel tabte alle 3 kampe i puljen, men ydede god modstand med 23-30 mod Panaia (Frankrig), 23-30 mod
Pena (Spanien) og 27-30 mod Back (Tyskland)
Daniel blev nr. 29.
Fremtiden:
klubberne og keglebillarden skal bestå i fremtiden. Så min bøn her i dag er at i vil hjælpe mig med at det
kan lade sig gøre, bliv frivillig, engager dig i din klub og aktiviteterne der, åbn klubbens døre for de unge og
selvfølgelig andre nye spillere, hjælp klubberne til at overleve og hjælp de unge med at opdage vores
dejlige sport.
Lad mig slutte af med at sige tak til alle jer, der har støttet og hjulpet med at afvikle ungdomsturneringerne,
åbne dørene i klubben for skolebillard eller andre aktiviteter. Flere som jer, der vil være med til at sikre
fremtiden for de danske billardklubber og give de unge gode stunder ved at yde en frivillig indsats, der er
uvurderlig.
Tak for jer
Marianne Mortensen
Ungdomsleder i DDBU

Beretning fra Pooludvalget
Ved Helene Krogsgaard Mikkelsen
2021 blev året, hvor langt de fleste turneringer igen kunne blive afviklet. A-rækken fandt følgende vindere:
Nikolaj Sonne Svendsen (Dan’s Pool Hall) tog guldet i både Straight, 8-Ball, Jakob Lund Andersen (Aarhus
Snooker og Pool) tog sig af guldet i 10-ball og Peter Sørensen (Randers Pool Club) tog guldet i 9-Ball!
I mesterrækken tog Martin Brackenbury (ABK31) guldet i 8-Ball, Søren Hartner Terp (Randers Pool Club) tog
guldet i 10-Ball, Gert Laursen (Copenhagen Pool og Snooker) tog guld i Straight (14:1) og sidst, men ikke
mindst, tog Janick Navne (Copenhagen Pool og Snooker) guldet i 9-Ball.
De danske mesterskaber kunne også finde deres afvikling – Herlev Pool Club har med fire danske
mesterskaber vist, at de er hovedleverandør i danske mestre, i de åbne DM ‘er. Christoffer Lentz (Herlev
Pool Club) tog guldet i disciplinen 9-Ball, som var et af de DM der ikke blev afholdt i sæsonen 2020/2021.
Kort tid efter, stod Christoffer face-to-face med Andreas Madsen (Herlev Pool Club) om guldmedaljen i
Straight Pool, hvor Andreas trak sig ud som vinder. Andreas tog sig også af guldet i disciplinen 10-Ball. Efter
hjemkomsten fra USA, tog Mickey Krause (Herlev Pool Club) guld i 8-Ball. For kvinderne blev der i sæsonen
kun afholdt et DM, her vandt Helene Krogsgaard Mikkelsen (ABK31) guld i disciplinen 9-Ball.

Den danske tour fik også afviklet tre stops for sæsonen. Andreas Madsen tog sig af første sejr i Odense.
Næste tourstop blev vundet af Mickey, inden Niels Feijen, tidl. verdensmester og Mosconi-cup vinder, tog
sidste turneringssejr. Grundet manglende tilmelding blev et tourstop desværre ikke afholdt.
9-Ball Open blev igen genindført! Med stor succes. 17 spillere havde fundet vej til Aarhus, til hvad der blev
en rigtig god dag med masser af god pool og hyggelige stunder. Open-formatet er en turnering der
henvender sig til alle med interesse for pool, da der gives handicap. Flere nye spillere havde også fundet
vej, og der blev kæmpet godt fra alle spillere.
Internationalt havde sæsonen 2021/2022 også noget at komme efter, med den flotte 5. plads til VM for
hold fra sidste sæson. Ikke desto mindre skulle sæsonen 2021/2022 vise sig fra en endnu bedre side!
Christoffer Lentz, Andreas Madsen, Mickey Krause og Jeppe Thyde sikrede i november 2021 den første
medalje i hold-kategorien ved det udskudte EM i Antalya, Tyrkiet, siden starten af 00’erne, med deres super
flotte sølvmedalje. Gennem turneringen viste de fire unge mænd, at de formåede at spille sig selv og
hinanden gode og ikke mindst træffe de rigtige beslutninger undervejs for, hvem der skulle spille hvilke
kampe. Starten af 2022 bød igen endnu engang på EM, denne gang i Slovenien. Og minsandten om ikke det
danske hold, bestående af Mickey Krause, Andreas Madsen og Jeppe Thyde igen skulle tage en medalje,
denne gang en bronzemedalje! Mickey tog også en flot 5. plads til EM i Straight, det bedste single-resultat
siden 2018.
Dansk Pool viser sig fra sin bedste side internationalt i disse år, og Mickey spiller med i en række af de store
udenlandske turneringer. Også Andreas er blevet anbefalet til Matchroom Pool af både afgående
udvalgsformand Helene samt landstræner Niels Feijen, med forhåbninger om, at Andreas også får sit
internationale gennembrud.
Udover de gode internationale resultater, begynder der også at komme flere spillere ude i klubberne.
Denne udvikling er dels skabt af de frivillige i klubberne som er gode til at rekruttere samtidig med at
informationerne omkring turneringer o.lign., er blevet mere udtalt. Forhåbningerne er, at klubberne
indlemmer deres medlemmer i unionens turneringer, så vi får flere med ombord.
Nu afventer kun årets sidste turnering, det længe ventede DM 9-Ball, i DM Ugen, i Aalborg. 24 deltagere er
tilmeldte, hvilket betyder fuldt hold! Vel mødt i Aalborg.

Beretning fra Snookerudvalget
Ved udvalgsformand Hussam Amal
DDBU’s snookerudvalg har været igennem en komplet make-over efter begge tidligere Formænd Martin
Søndergaard og Per Micki Christensen trådte ud af udvalget i slutningen af sæson 20’-’21. Undertegnede
overtog posten i begyndelsen af sæsonen ’21-’22 og påbegyndte derfra arbejdet med at få etableret
sæsonen samt etablere et snookerudvalg.
Udvalgets nye sammensætning er som følger:
•
•
•
•

Hussam Amal (Formand)
Christopher Vejlager
Alex Persson
Dimitar Dimitrov

Det har været en sæson præget af prøvelser, udfordringer af de eksisterende rammer samt i det hele taget
en overordnet evaluering af hvad Dansk Snooker er i dag, og hvad vi i udvalget ønsker og tror på, at det kan
blive til.
Vi har oplevet fortsat rivende vækst i ungdommen, særligt fra tidligere danmarksmester William
Bjerregaard Jakobsen, som i disse dage er rejst til England for at træne i 2 uger på Ding Junhui’s akademi i
Sheffield. Det er initiativer som disse der lysner fremtidige muligheder for en dansk spiller blandt verdens
elite.
Malthe Dahlberg er ligeledes en af ungdomsspillerne som har vist særlig karakter i denne sæson med sin
første sejr i en ranglisteturnering, nemlig Grand Prix 4 i Odense.
Det europæiske mesterskab skulle have været afholdt i starten af april måned, hvor William Bjerregaard
Jakobsen var udtaget af DDBU, men dette blev rykket til juni måned, hvor Danmark er repræsenteret i hele
4 turneringer.
Her deltager følgende:
Mens:
•
•
•

William Bjerregaard Jakobsen
Alex Persson
Hussam Amal

Teams:
•
•

William Bjerregaard Jakobsen
Alex Persson

U21:
•
•
•

William Bjerregaard Jakobsen
Alex Persson
Malthe Dahlberg

U18:
•

Malthe Dahlberg

Danmarksmesterskabet blev afholdt i Copenhagen Pool & Snookerhouse, hvor vi blev snooker-forkælet
med et 100-break fra Daniel Kandi samt en rigtig dansk klassiker i finalen mellem de to veteraner af Dansk
Snooker, nemlig Daniel Kandi og Rune Kampe. Rune Kampe skabte historie da han vandt titlen som
Danmarksmester som den første kvalifikationsspiller nogensinde. Det er værd at nævne at Runes vej til
titlen altså indebar at slå hele to nylige og mildt sagt velspillende danmarksmestre, nemlig William
Bjerregaard Jakobsen og Daniel Kandi.
Det nye snookerudvalg ønsker for fremtiden at kigge på Dansk Snooker med nye briller som tør udfordre de
gældende rammer vi har for vores sportsgren. Dansk Snooker som det ser ud i dag fungerer, men viser ikke
de tegn på vækst som vi ønsker os. Hverken breddemæssigt eller elitemæssigt.
Snookerudvalget bemærker, at vi i Danmark har en række utroligt dygtige spillere som ellers bør høre til i
eliten, men som nærmest ikke figurerer på ranglisten. Det tyder på, at det eksisterende turneringsformat

afholder mange dygtige og interesserede spillere i at deltage. Samtidig er udvalget opmærksom på at der er
mange interesserede breddespillere som viser stor interessere til lokale 1-dags turneringer uden for DDBUregi. Vi har derfor for øje at undersøge hvad der skal til for at gøre det nemmere for begge grupper at
deltage i DDBU-turneringer.

Ad. Punkt 5
Ordensudvalget og Sportsappeludvalgets beretninger til orientering

Beretning Ordensudvalget for året 2021/2022
Ved udvalgsformand Ove H. Jensen
Udvalget har ikke behandlet sager i perioden.

Beretning Sportsappeludvalget for året 2021/2022
Ved udvalgsformand Leif Rasmussen
Udvalget har ikke behandlet sager i 2021/2022

Ad. Punkt 6 Regnskabsaflæggelse til godkendelse ved Jan Bemmann
DDBU BUDGET 2022
INDTÆGTER

UDGIFTER

DIF - kvartalstilskud

1.580.472

Turneringsudvalget

§ 44 tilskud

10.000

Udvalgsomkostninger

12.800

Klubkontingenter

310.000

Regionsfinaler

71.750

Licens

985.000

Præmier cupper

46.000

Indvundne pengepræmier

78.500

Medaljer

71.500

DIF initiativpulje

0

SØGAARD-Cup

41.000

Turneringsindskud

923.000

Banket tilskud cupper

0

Tilmelding Søren Søgaard Cup

26.000

Tenax

65.500

Klubafgift cupper

75.000

Landsfinaler

18.000

Turn.indskud TENAX

64.000

DM finaler

10.000

Sponsorer

147.500

Indtægter 3-Bande Tour ABC

7.500

I alt Turneringsudvalget

336.550

Indtægter Pool Tour
Indtægter 5-Kegle Tour

6.000
10.800

Discipliner og Tours

Indtægter 3-Bande Tour

12.000

Tours

145.995

Indtægter Snooker Tour

9.900

Keglebillard

26.500

Indtægter Keglebillard Tour

2.400

3-bande Carambole

23.100

Uddannelsesweekend

0

5-Kegler

15.400

Billardskole

0

Pool

31.200

Bøder

10.000

Snooker

11.400

Ø-puljen

27.500

Klassisk

2.400

Diverse indtægter DVD-Bog m.v.

27.550

Skomar

97.200

Indtægter i alt

4.313.122

I alt Discipliner og Tours

353.195

UDGIFTER

Events

DDBU fællesudgifter

Mødeudgifter

10.000

Skomar Champ

270.000

EM 5-Kegler

125.000

Events i alt

405.000

Bestyrelse og Foretningsudvalg

251.650

Årsmøde

52.700

Møder med klubber

26.200

Int. Møder

25.000

Dialogmøder

21.200

Ungdomsudvalget

DIF møder

2.000

Udvalgsomkostninger

3.000

Kontingent CEB m.fl

46.510

DM-Juniorer

11.600

Sekretariatets drift

192.100

Diverse ungdom

25.400

Jubilæumsbog

0

Lønninger inkl. Honorar formand

1.533.000

I alt Ungdomsudvalget

40.000

Ø-pulje

15.000

IT omkostninger

165.000

Pige og Kvindeudvalg

Økonomisystem

24.000

Udvalgsomkostninger

3.500

Tab på debitorer

5.000

Pige og Kvindeudvalg i alt

3.500

Forsikringer

57.349

Konsulentbistand DIF - Revision

103.000

Samlede udgifter før strategiplan

3.780.055

Administrationsomkostninger inkl. Renter

26.909

Ny medarbejder

5.000

Fundraiser drift ej løn

90.192

Diverse

0

I alt DDBU fællesudgifter

2.641.810

SPOR 1 - KVALITET OG REKRUTTERING

SPOR 3

Etablering af nye klubber
Skole/Klubproces forløb

23.500
67.500

Mødevirksomhed
Uddannelse personale

5.000
15.000

Task Force

20.000

Kompetenceudvikling bestyrelsen

30.000

Tilskud Skomar DSM+Skomar Champ

50.000

Diverse

3.000

Løn Fundraiser

90.000

Mødevirksomhed

5.000

SPOR 3 I ALT

53.000

SPOR 1 I ALT

256.000

SPOR 2

Indtægter i alt

4.313.122

Mødevirksomhed

5.000

Fælles udgifter i alt

2.641.810

Talent&Elitecentre

0

Disciplinudgifter og udvalgsudgifter

1.138.245

Samlinger

110.100

Strategiplan 2021-2024

967.400

Kvindebillard

15.000

Int. Turneringer - P2023

155.200

Udgifter i alt

4.747.455

Int. Turneringer - 3 Bande

67.100

Int. Turneringer - 5 Kegler

30.000

Resultat 2022

-434.333

Int. Turneringer - Ungdom

26.000

Int. Turneringer - Snooker

40.000

Int. Turneringer - Pool

114.000

Mentaltræner

38.000

Træneruddannelse

48.000

Int. Coaching

10.000

SPOR 2 I ALT

658.400

Ad. Punkt 7 Vedtagelse af visionplaner
Ingen

Ad. Punkt 8 Indkomne forslag
Sekretariatet har modtaget nedenstående forslag fra Kai Jensen, Korsør BC:
1.
Der skal for hvert event - inden eventet afholdes - laves et budget over indtægter og udgifter.
Regnskabet for eventet fremlægges som bilag til årsregnskabet når det senere præsenteres på årsmødet.
2.
Bestyrelsen herunder også foretningsudvalget har en godkendelsesramme på DKK 250.000/event, og er
udgiftsbudgettet højere så skal årsmødet indover.
Sekretariatslederen har en ramme på DKK 25.000 uden bestyrelsens godkendelse.
Alt der godkendes skal ligge i et allerede af årsmødet godkendt budget.
3.
Årsregnskabet flyttes, så det løber fra 1/7-30/6.
Årsmødet flyttes til medio august, så årsmødet præsenteres for et færdig årsregnskab pr. 30/6 og et nyt
budget, hvoraf der kun er gået ca. én måned når årsmødet afholdes.

Ad. Punkt 9 Forslag til vedtægtsændringer
Vedlagt i separat udgave

Ad. Punkt 10 Budgetforelæggelse, godkendelse af gebyrer og
Kontingenter
Forslag fra bestyrelsen:
•
•
•
•
•
•

Licenser: 250 kr. i dag - forhøjes til 300 kr.
Holdgebyrer/individuelle turneringer gebyr: 135 kr. i dag - forhøjes til 180 kr.
Førstegangslicenser 50 kr. bibeholdes uforandret
Aktivt Klubkontingent 1.700 kr. bibeholdes uforandret
Ø-Puljen: 150 kr. bibeholdes
Passivt klubkontingent: 250 kr. bibeholdes

Ad. Punkt 11 Valg
Bestyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formand:
2.Næstformand:
Konstitueret kasserer:
Turneringsudvalgsformand:
Ungdomsudvalgsformand:
Bestyrelsesmedlem:
Pool afgår uden for tur
Konstitueret bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
for tur

Ordensudvalg:
•

Ove Jensen for 3 år. Villig til genvalg

Suppleanter:
•
•

Per Jensen for 1 år. Villig til genvalg
Henning Nielsen for 1 år. Villig til genvalg

Revisor:
•
•

Erik Søndergaard for 1 år. Villig til genvalg
Niels Chr. Kjær for 1 år. Villig til genvalg

Suppleant:

Torsten Danielsson for 2 år. Villig til genvalg
Klaus Hansen for 2 år. Villig til genvalg
Jan Bemmann for 1 år. Villig til valg
Jan Mortensen for 2 år. Villig til genvalg
Marianne Mortensen for 2 år. Villig til genvalg
Helene Krogsgaard Mikkelsen med ansvar for
Hussam Amal for 2 år. Villig til genvalg
Brian Jensen med ansvar for Skomar afgår uden

•

Harry Dahl for 1 år. Villig til genvalg

Ad. Punkt 12 Eventuelt

Vi ser frem til at se jer på Vissenbjerg Storkro - vel mødt!

Med Sportslig Hilsen
Sekretariatet, DDBU
Rune Kampe, Sekretariatsleder
rune@ddbu.dk

Den Danske Billard Union
CVR nr. 86 77 46 15
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse
Balance
Noter

EY Godkendt Revisionspartnerselskab - Dirch Passers Allé 36 - Postboks 250 - 2000 Frederiksberg - CVR-nr. 30 70 02 28

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Den Danske Billard Union for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2021.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Brøndby, 10. maj 2022
Bestyrelsen:

Torsten Danielsson
formand

Tage Lauridsen
næstformand

Klaus Hansen
næstformand

Jan Bemmann

Jan Mortensen

Marianne Mortensen

Ole Møller Fransen

Hussam Aman

Interne revisorer:

Erik Søndergaard

Niels Christian Kjær
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Årsrapporten indstilles til vedtagelse på årsmødet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til repræsentantskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den Danske Billard Union for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010, kap. 4 og 6.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig 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 standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse krav og IESBA Code.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere unionens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere unionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 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 garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Penneo dokumentnøgle: WXEZE-IDUTM-GE5N5-61ZVS-ESXB8-42671

Grundlag for konklusion

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation 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 væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

►

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

►

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, 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 betydelig tvivl om unionens evne
til at fortsætte 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 fortsætte driften.

►

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur 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 øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt 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 bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 10. maj 2022

EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik B. Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Rasmus F. Andersen
statsaut. revisor
mne44147
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Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.

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

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

Torsten Danielsson, formand
Tage Lauridsen, næstformand
Klaus Hansen, næstformand
Jan Bemmann, kasserer
Jan Mortensen
Marianne Mortensen
Ole Møller Fransen
Helene Mikkelsen
Hussam Amal
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
Postboks 200
2000 Frederiksberg
Bank
Spar Nord Bank
Momsregistrering
Den Danske Billard Union er som forening som hovedregel momsfritaget.
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Bestyrelse

Ledelsesberetning
Regnskabet for 2021 udviser et driftsresultat på minus 93 t. kr.
Med korrektion for årets resultat er DDBUs egenkapital ændret til 1.239 t. kr. mod 1.332 t. kr. primo
2021. Årets resultat udviser et underskud på 93 t.kr. mod et budgetteret underskud på 495. t.kr. dvs.
en positiv afvigelse på 402 t.kr.
Covid-19 har igen i 2021 haft en væsentlig indflydelse på turneringsaktiviteterne, primært internationalt i form af udsættelser og aflysninger.
Unionens indtægter er 259 t.kr. under budgettet. Der har været et fald i indtægter på licenser og flere
danske turneringer er ikke blevet afholdt. Vi forventer fuld aktivitet i 2022 med et EM i 5-kegler som en
primær event. Vi har store forventninger til udviklingen i Skomar, hvor Covid-19 var skyld i aflysning af
den planlagte finale med Tv-dækning fra TV2-Sport.

Budgettet for 2022 er fastsat til et underskud på 434 t. kr. Vi ønsker at fastholde igangsatte aktiviteter
jf. visionsplanen for at sikre et stabilt indtægtsgrundlag fremover. Vi har en tilfredsstillende likviditet,
men vil også understrege, at vi ikke har intentioner om at budgettere med underskud af omtalte størrelse fremover.
Unionens udgifter viser en besparelse i forhold til budgettet på 661 t.kr. Alene 456 t.kr. findes i strategiplanen. Igen er Covid-19 en hovedårsag i form af reducerede aktiviteter og dermed reducerede omkostninger.

Med venlig hilsen
Jan Bemmann
Konstitueret kasserer
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Der er ansat en fundraiser, der har til opgave at skaffe nye klubber og dermed nye medlemmer. Vu har
meget tilfredse med forløbet indtil nu idet vi har registreret mere end 40 nye klubber med omkring
1000 nye medlemmer. Denne aktivitet vil forhøje vores grundtilskud allerede fra 2023.

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i
henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Klassificering af poster i forhold til sidste år
Unionen har i 2021 fået ny kontoplan, og præsentationen af årsregnskabet er i 2021 opstillet herefter.
Sammenligningstallene er tilpasset.
Foruden ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme praksis som sidste år.

Indtægter
Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund, kontingenter, sponsorater mv. indregnes i det år det vedrører.
Tilskud til øremærkede projekter indregnes i takt med, at der afholdes tilskudsberettigede omkostninger.
Eventuelle modtagne ikke-anvendte øremærkede tilskud præsenteres som en kortfristet gældsforpligtelse.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der
er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, administration, lokaler m.v. Andre eksterne omkostninger føres under de respektive aktiviteter.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger
til social sikring m.v. af forbundets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder. Personaleomkostninger føres under de respektive aktiviteter.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

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

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse

Indtægter
Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
Øvrige t ilskud
Klubber
Turneringsindskud
Tours
Sponsorer
Indvundne pengepræmier
Diverse indtægt er

1
2
3
4

Indtægter i alt

Omkostninger
Bestyrelse
Møder
Sekret ariatets drift
Øvrige omkost ninger
Fundraiser
Afskrivninger
Udvikling - uddannelse
Tours
Discipliner
Turneringsudvalget
Kvinde-/ Ungdomsudvalget
Strat egiplaner
Eventudvalget
Omkostninger i alt
Årets resultat

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

2021

Budget
2021

2020

1.679.633
1.270.900
807.666
47.625
115.000
21.014
419

1.682.000
1.364.300
803.000
112.000
110.000
59.500
71.000

1.683.000
10.144
1.306.400
814.284
63.905
70.000
11.450
5.837

3.942.257

4.201.800

3.965.020

531.292
93.194
1.620.163
476.319
45.287
55.000
131.957
175.633
199.640
34.288
513.083
159.603

580.000
70.000
1.541.000
551.200
41.800
55.000
25.000
160.000
319.600
325.540
57.700
970.000
-

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

4.035.459

4.696.840

3.583.704

(93.202)

(495.040)

381.316
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Not e

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
2020

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Bil

320.000

375.000

Materielle anlægsaktiver i alt

320.000

375.000

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Kassebeholdning
Bankindestående

195.760
4.275
1.270.438

36.053
4.275
1.317.977

Omsætningsaktiver i alt

1.470.473

1.358.305

AKTIVER I ALT

1.790.473

1.733.305

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapit al, primo
Overført result at

1.332.273
(93.202)

950.957
381.316

Egenkapital i alt

1.239.071

1.332.273

Kortfristede gældsforpligtelser
Mellemregning, Danmarks Idrætsf orbund
Skyldige feriepenge
Skyldige feriepenge, indefrysning
Skyldige omkostninger

411.600
37.801
102.001

242.915
29.742
87.362
41.013

Gældsforpligtelser i alt

551.402

401.032

1.790.473

1.733.305

PASSIVER I ALT
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2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

1 Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
Øvrige tilskud, Danmarks Idrætsforbund

2 Klubber
Klubkontingenter
Klubafgift Cupper
Licenser
Bøder
Ø-Puljen
Indtægter årsmødet

3 Turneringsindskud
Individielt
Hold
Søgaard Cup
Tenax

4 Tours
ABC
3-Bande
5-Kegle
Pool
Snooker

5 Bestyrelse
Forretningsudvalg
Bestyrelsen
Frikøb/ honorar formand

2021

Budget
2021

2020

1.678.000
1.633

1.682.000
0

1.683.000
0

1.679.633

1.682.000

1.683.000

309.400
53.900
864.300
16.000
27.300
0

302.600
75.000
940.000
5.000
26.700
15.000

306.000
51.950
891.750
29.700
27.000
0

1.270.900

1.364.300

1.306.400

242.811
552.105
0
12.750

187.000
530.000
26.000
60.000

195.279
519.955
24.800
74.250

807.666

803.000

814.284

5.425
25.800
10.081
2.047
4.272

13.000
20.000
24.000
40.000
15.000

11.900
-9.309
30.583
6.174
24.557

47.625

112.000

63.905

155.710
75.582
300.000

180.000
100.000
300.000

164.801
64.433
75.000

531.292

580.000

304.234
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Noter

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter

6 Møder
Årsmødet
Klubbesøg
Eliteudvalgsmøder
Øvrige møder

7 Sekretariatets drift
Drift af sekretariat
Lønomkostninger
Øvrige omkostninger

8 Øvrige omkostninger
Kontingenter Forbund
IT omkostninger
Forsikringer
DIF Økonomi
Øvrige omkostninger

9 Tours
ABC
3-Bande
5-Kegler
Pool
Snooker

Budget
2021

25.000
30.000
0
15.000

2020

65.212
17.130
0
10.852
0
93.194

70.000

78.083
38.087
494
-1.680
0
114.984

219.307
1.387.792
13.064

206.000
1.325.000
10.000

279.778
1.252.872
67.021

1.620.163

1.541.000

1.599.671

27.900
184.679
82.410
91.854
89.476

33.000
240.000
79.000
100.000
99.200

30.719
255.075
86.139
115.638
75.548

476.319

551.200

563.119

11.300
70.400
10.000
15.000
25.257

0
74.000
10.000
52.000
24.000

0
40.000
0
18.702
23.600

131.957

160.000

82.302
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2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december

10 Discipliner
Keglebillard
3-Bande Carambole
5-Kegler
Pool
Snooker
Klassisk
Skoma'r

11 Turneringsudvalget
Udvalgsmøder
Cupper
Medaljer
Tenax
Finaler/ Slutspil

12 Kvinde-/ Ungdomsudvalget
DM Juniorer
Øvrige omkostninger
Præmier ungdomscupper
Pige- Kvindeudvalg i alt

13 Strategiplaner
Spor 1
Spor 2
Spor 3

14 Eventudvalg
Events

2021

Budget
2021

2020

34.480
23.253
13.344
66.193
29.442
2.400
6.521

59.300
20.200
9.700
50.000
44.000
2.400
134.000

11.856
32.287
15.755
29.167
35.837
1.000
1.274

175.633

319.600

127.176

12.243
38.620
48.470
0
100.307

12.000
114.540
30.000
71.500
97.500

9.440
25.520
80.937
8.983
50.882

199.640

325.540

175.762

20.532
6.000
7.756
0

9.200
27.500
5.000
16.000

3.474
416
4.055
0

34.288

57.700

7.945

149.835
348.748
14.500

301.000
616.000
53.000

220.214
279.351
5.359

513.083

970.000

504.924

159.603

0

0
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