
 

Referat af bestyrelsesmødet 25. juni 2021 kl. 16:00 Hotel Nimb, Tivoli 

 
Deltagere: 

Torsten Danielsson  TD  Formand  

Tage Lauridsen  TL  Næstformand  

Erik Søndergaard  ES  Kasserer  

Thomas Bøgeskov  TB  Fundraiser/Specialkonsulent 

Kent R. Erichsen  KE  Keglebillard  

Jan Mortensen  JM  TU-formand                   

Brian Jensen   BJ  Skomar       

Rune Kampe   RK  Sekretariatsleder        

Hanne Rasmussen  HR  Sekretariatsmedarbejder 

Helene Mikkelsen  HM  Pool        

Klaus Hansen  KH   

Ole Møller Fransen  OH 

Jan Bemmann  JB 

   

Afbud: Martin Søndergaard (Snooker), Tejs Tafdrup (5-Kegler) og Marianne Mortensen 

(Ungdomsleder). 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og kort præsentation af deltagerne 

 

2. Gennemgang af årsmødets dagsorden, forslag og procedurer 

3. Officielt valg af årets klub, leder og spiller i henhold til mail debat blandt 

bestyrelsesmedlemmerne 

4. Eventuelt  

 

Ad. punkt 1 

Efter en kort præsentationsrunde af alle mødedeltagere, bød TD alle velkommen til 

bestyrelsesmødet. 

 



Ad. punkt 2 

TD gennemgik alle punkter på dagsordenen og orienterede om regler og formaliteter vedr. lørdagens 

årsmøde. 

ES forklarede følgende vedrørende ændring af regnskabsåret så det tilpasses med sportsåret. Det 

bliver for skævt indtægtsmæssigt, da indtægterne fra klubber – på nær kontingenter – kommer i 

andet halvår. Det ville ende med et underskud på knap en million kroner. Det kan vi ikke byde et 

årsmøde. 

Efter en længere debat, blev forslaget om at tilpasse sportsåret med regnskabsåret udskudt til en 

mere stabil periode. 

Vedr. godkendelse af gebyrer og kontingenter: 

Bestyrelsen foreslog en ny form for kontingent (passivt medlemskab), som bliver rettet til de mange 

passive klubber rundt omkring i Danmark. 

TD orienterede om, at Thomas Bøgeskov har fået 25 nye klubber ind i DDBU med i alt 879 

medlemmer siden nytår. Det er en 11% forhøjelse af vores medlemstal på 5 måneder. 

BJ spurgte, hvordan det konkret kommer DDBU til gode. 

TD sagde, at det kommer DDBU til gode på to måder: 

1. Via grundtilskud fra DIF 

2. Ud fra medlemstal og nye klubber - dog får det ikke indvirkning før 2023 

Vi håber på at sælge en del nye licenser og tilmeldingsgebyrer til de nye klubber samt licenser til 

skomarspillerne, som kan give nye indtægter på kort sigt. 

KH spurgte, hvilke billardmiljøer, der var tale om i de nye klubber i DDBU. 

TB svarede, at alle de nye klubber spiller henholdsvis keglebillard og skomar, ca. fifty-fifty. 

TD sagde, at DDBU har en ambition om at være billardsportens interesseorganisation (en sags 

fagforening for billardsporten/A-kasse model). 

BJ startede en længere debat vedr. licenser for skomarspillere. Debatten handlede om en 

licensløsningsmodel til fordel for klubber, medlemmer og dem som ikke er medlem af en klub. 

Bestyrelsen besluttede at tilbyde førstegangslicenser til 50 kr. årligt pr. person. 

TD pointerede, at vi kun laver licensændringer, der kan godkendes juridisk af DIF.   

Bestyrelsen valgte at opstille Klaus Hansen som næstformand og ansvarlig for Keglebillardudvalget. 

Det betyder, at FU udvides med en person. 

  



Ad. punkt 3 

Bestyrelsen valgte Bristol-Odense som årets klub ud fra licenser og de faste kriterier derom: Klubben 

topper listen over nye unikke licenser med 15. Ud over den fine hæder, modtager klubben en check 

på 10.000 kr. på årsmødet. 

Bestyrelsen valgte ikke at kåre årets spiller og heller ikke at uddele DDBU´s lederpris. 

 

Ad. punkt 4 

JM kritiserede resultatformidling under DM’erne. Det skal gøres bedre fremadrettet. 

TD sagde, at vi grundlæggende mangler hænder og vi skal i gang med et kommunikationsprojekt. 

Vi skal ud til de rigtige målgrupper både internt og eksternt. Det er vi ikke i stand til i dag pga. 

personalemæssige udfordringer. 

HM foreslog, at man lavede et opslag om en studenterstilling. Evt. en journaliststuderende, som 

har en lidt større ærgerrighed, netop fordi man er i gang med at uddanne sig. 

KE sagde, at han mener kommunikationsopgaven ligger hos de disciplinansvarlige. Det er dem, 

som har interessen for disciplinen, og bør kunne formidle via deres udvalg. Det er et spørgsmål 

om, at have udvalg, som er brede nok til opgaven. Vi er nødt til at have bedre struktur på PR. 

HM undrede sig over, hvordan både FU og Ordensudvalget kunne få en forkert kendelse i sagen 

om Michael Sørensen vs BK Fluen. 

TD svarede, at FU og bestyrelsen dømmer ud fra sportslige principper, men mangler den juridiske 

indsigt, som DIF´s professionelle jurister dømmer ud fra. Vi må lære af den kendelse. 

  

Mødet sluttede kl. 18:12 

Referent Rune Kampe 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet 26. juni 2021 kl. 15:45 Idrættens Hus, 

Brøndby 

 
Deltagere: 

Torsten Danielsson  TD  Formand  

Tage Lauridsen  TL  Næstformand  

Erik Søndergaard  ES  Kasserer  

Marianne Mortensen  MM  Ungdomsleder  

Jan Mortensen  JM  TU-formand                   

Brian Jensen   BJ  Bestyrelsesmedlem      



Rune Kampe   RK  Sekretariatsleder        

Helene Mikkelsen  HM  Bestyrelsesmedlem       

Klaus Hansen  KH  Næstformand 

Ole Møller Fransen  OH  Bestyrelsesmedlem 

   

Fraværende: ingen 

 

Dagsorden: Punkt 1  

• Konstituering af bestyrelsesmedlemmer til disciplinansvarlige: 

 

• Pool:    Helene Mikkelsen 

• Snooker:   Martin Søndergaard 

• Skomar:   Brian Jensen 

• 5-Kegler:   Ole Møller Fransen 

• Carambole:   Tage Lauridsen 

• Keglebillard:   Klaus Hansen 

Mødet sluttede kl. 16:00 

Referent Rune Kampe 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


