
DEN DANSKE BILLARD UNION 

Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde 03-2019 
Scandic Hvidovre 

kl. 16.00 – 18.15 
 

 
Deltagere: 

Flemming B. Knudsen  FBK Formand 

Michael B. Nielsen  MBN Næstformand  

Jan Mortensen  JM Formand for Turneringsudvalget 

Marianne Mortensen  MM Ungdomsansvarlig 

Jakob Lyng   JL  Afbud 

Erik Søndergaard  ES Kasserer 

Kent Erichsen  KE Formand for Eliteudvalget 

Martin Søndergaard  MS Formand for Snookerudvalget 

Thomas Andersen  TA Bestyrelsesmedlem 

Jan Bemmann  JB Generalsekretær 

Niels Nüchel  NN Udviklingskonsulent 

Hanne Rasmussen  HR Turneringsadministrator 

Torsten Danielsson  TD Opstillet til formandsposten 

Steen G. Hansen  SGA Opstillet dirigent på årsmødet 
 
Dagsorden: 

 
Pkt.1   Formandens beretning 

Pkt.2   Gennemgang af årsmappen 

Pkt.3   Kort orientering fra udvalgene 

Pkt.4   Udviklingskonsulenten 

Pkt.5   Eventuelt  

 

 

Pkt.1   Formandens beretning. 

 

I forbindelse med formandsvalget gav FBK en orientering om baggrunden for hans 

beslutning om at trække sig fra formandsposten og om de samtaler der var ført både 

internt og eksternt. 

 

Det blev aftalt at JB slutter sin ansættelse i DDBU den 31. marts og at en ny 

medarbejder ansættes pr. 1. januar 2020 således at der bliver mulighed for et parløb 

på maks. 3 måneder. 

 

 

Pkt.2   Gennemgang af årsmappen. 

 

Huskelisten til årsmødet blev afstemt. 

Rækkefølgen i afviklingen af årsmødet i henhold til den udsendte årsmappe blev 

aftalt med supplerende bemærkninger, her i blandt orientering om det kommende 

VM. TV2 kontrakten mangler kun underskrift. Vi bliver eksponeret på TV2-Sport og 

TV2-Player. Programmet produceres af FL-Reklame som selv ordner sponsorer i 

dette. Forslag til Politikkatalog og information fra temamøder burde fjernes fra 



dagsordenen, hvilket kræver en vedtægtsændring som eventuelt kan komme på 

næste årsmøde. 

 

Pkt.3   Kort orientering fra udvalgene 

 

MS – Snooker har deltaget i EBSA’s AGM - møde i Serbien. De nordiske lande havde 

der et indledende formøde.  

MS var ikke orienteret om at DDBU skulle afholde NM i Snooker i januar 2020. 

 

KE understreger at vi skal have aftalt hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal 

repræsentere DDBU således at vi ikke kommer i samme situation som ved DM i 

keglebillard for hold hvor opfattelsen eksternt var at vi ikke stillede op.  

Vi har støttet Skomager Masters sidste år og ligeledes i år.  

Udvalget der arbejder med turneringen har brug for at vide om DDBU også støtter 

turneringen i 2019/2020. 

KE er i udvalget som repræsentant for DDBU. Der var i øvrigt fuld opbakning i 

bestyrelsen til vores nye strategi i forhold til Skomager. 

  

 

Pkt.4   Udviklingskonsulenten 

 

Der var ingen bemærkninger. 

 

Pkt.5   Eventuelt  

 

MM påpegede at når der sendes mails rundt til bestyrelsen savnes oplysning om 

hvorvidt det bare er en mail til generel orientering eller om der forventes 

bearbejdning og svar. 

Proceduren ved udpegning af Årets Spiller skal beskrives. 

NM i 3-bande afholdes i 2019 i Stockholm. 

 

Til slut takkede den afgående formand for det gode samarbejde der har eksisteret i 

hans formandsperiode og ønskede den kommende formand held og lykke.  

 

 

Mødet slut kl. 18.15 

 

Med venlig hilsen 

Jan Bemmann 

Generalsekretær DDBU 

 

 

 
 


