
 

 

Bestyrelsesmøde DDBU 1.december 2019 
 

Hotel Randers 

10.00 – 12.00 – Bestyrelsesmøde  

12.10 – 13.00 – Frokost  

 

Dagsorden  

 

1. Velkomst og åbent for kommentarer til sidste referat fra Nyborg Strand d.23.8.  

2. Kort men ikke endelig evalutering af VM 

3. Meddelelser fra Generalsekretæren  

4. Kort opdatering af alle disciplin-ansvarlige og udvalg – i betragtning af at del-visionsplanerne 

indeholder disse i forvejen, max 2-3 minutters indlæg fra hver. 

5. Formanden informerer om næste skridt i DDBUs udviklingsplan mv.  

6. Konklusion på afviklingsform af 5-kegler Tours – Jan Mortensen evaluerer og konkluderer 

7. Ny medarbejder  

8. Budget 2020 overordnede principper med prioriteringer  

9. Nyt økonomisystem  

10. Eventuelt  

 

Venlig hilsen  

Torsten Danielsson, formand DDBU  



 

Ad. Pkt.1 

Velkomst og åbent for kommentarer til sidste referat fra Nyborg Strand d.23.8.  

Ingen bemærkninger til sidste referat. 

Ad. Pkt. 2 

Bemærkninger vedr. VM 

TD 

Der skal udfærdiges en drejebog for kommende events. 

Mappe på One Drive for bemærkninger vedr. VM. 

 

MM 

Ønsker mere information under forberedelse og måske også mere mulighed for involvering. 

Savner en stævneplakat til samlere. 

Vi producerer en A3 - plakat hvis der konstateres et behov. 

Mangler arrangør af DM – juniorer. Næstved har forespurgt vedr. økonomi. Bankettilskud andrager 

kr. 200.- pr. spiller. 

 

TA 

Et lille problem med stole på 3 række hvor højden mellem rækkerne var for lav. 

MBN 

Stor ros fra spillerne vedr. dommerkorpset. Ros til Værkets teknikere og personale. 

Godt samarbejde med Kurt Ceulemans. 

RB 

Entreprisen var for høj – primært for dem der ikke spiller billard. 

 

KE 

Johnny Søgaard utilfreds med at KE dømte finalen. 

TV-2 eksponering var i top. 

Højttalere vendt ud mod publikum. 

Støjniveau for højt fra kantinen. 

For høje priser på fortæring. 

Maden for ensidig. 

JM 

Manglende resultatformidling. 

Bedre med diæter til dommere. 

Bedre kontrol i spillerloungen med udlevering af vand og frugt. 

Udpegning af dommere om lørdagen kunne være meddelt tidligere. 

HR 

Jeanette ydede en stor indsats. 



Alle hjælpere får stor ros. 

Ros til Randers BK og Værket. 

 

MS 

Virkede professionelt på TV. 

Manglede resultatformidling de første dage. 

 

ES 

Udfordringer ved udbetalinger af præmieudbetalinger. 

Kontoret blev brugt til omklædning hvilket gav megen trafik på et lille område. 

JB 

Resultatformidling for dårlig. 

Stor tak til Marianne for hjælpen med kørsel for spillerne. 

Chauffører fra Randers BK var næsten ikke eksisterende hvorfor vi trak meget på familien 

Mortensen. 

Banket for dyr og for dårlig. Der blev ikke givet tid til at nyde maden. 

 

TD 

Bedste stævne i mange år hvor spillerne var meget tilfredse med serviceniveauet. 

Flot arbejde med kørsel. 

90% tilfredse med dommerne – dog kritik af småfejl. 

Uoverskueligt udvælgelse af dommere. 

Diskussion med Randers BK om dommere til finalen. 

Offentlig evaluering af dommerne. 

Dommerstrategi nødvendigt. 

Diskussion om billetpriser i forhold til kendskab til 3-Bande. Mener at priserne er ok – men hvor går 

grænsen i forhold til vores intentioner? 

En del tilskuere var mødt op fra lokalområdet selv om de ikke havde forstand på 3-Bande. 

Evaluering med TV2 indenfor et par uger. 

Nyhedsformidling ikke optimal. 

Maden til banket levede ikke op til prisen. 

Formanden var medieansvarlig hvilket betød pres. 

Der skal mere fokus på pressearbejdet overfor de danske medier. 

Eventudvalg næste gang. 

Ad. Pkt.3 

Meddelelser fra Generalsekretæren.  

Medlemsregistreringen startede ultimo november. Vi kigger på indrapporteringerne medio januar 

2020. Datatilsynet har afvist den indsendte klage vedr. vores behandling af GDPR. Sekretariatet 

flytter til IKC primo januar 2020.  

Ad. Pkt. 4 

Kort opdatering af alle disciplin-ansvarlige og udvalg 

Ungdomsudvalget - MM 



Ungdomscupper – klubberne er sløve til at byde ind. Meget få klubber der skaber ungdomsspillere. 

EM - Ungdom i Bruxelles i april. 

Talentinstruktionerne går trægt. 

De klassiske discipliner er ved at uddø. 

Flere piger i billard er vejen frem for at få flere drenge til at spille – 5-6 piger er nu med i cupperne. 

3-Bande Carambole - MBN 

Nordisk mesterskab i 3-Bande i Sverige afviklet – ros til stævnet. 

Thomas Andersen NM - Rene Hendriksen nr. 2. 

DM i 3-Bande i Vejle 8 – 10. januar 2020. 

Pool - RB 

Christoffer til VM. Flot spil men placering som nr. 17. 

Næste år forsvinder nogle af de øvrige dygtige spillere på grund af alder hvilket forbedrer vores 

chancer. 

Ungdomsringen er med i det fortsatte samarbejde. 

Dette skal gøres mere intensivitet med større vægt på at få deltagerne som medlemmer i klubberne 

hvilket kræver at klubberne er aktive sammen med DDBU. 

RB sætter ord på mål og strategi for dette projekt. 

Har haft et indledende møde med Niels Feijen om ungdomsarbejdet. 

3 samlinger om året som udgangspunkt – hver samling koster 11 t.kr. i løn til instruktøren for 20 

timers træning. Der afholds en samling primo januar som rettesnor for fortsat samarbejde. 

Klippekort til specialtræning 10 timer – koster 3.750 pr. kort. Gælder for 5 spillere. 

Eliteudvalget – KE 

Ansøgninger i forbindelse med udtagelser til internationale turneringer skal forelægges 

eliteudvalget. 

Budgetlægning i eliteudvalget er ikke optimal. 

Kompetence og rollefordeling i eliteudvalget er uklar. 

 

JM 

Afvikling af 5-kegle tour fungerer ok.  

Vi har et større antal tilmeldinger end tidligere – op mod de 38 tilmeldte. 

Men turneringen trækker ud ved 32 deltagere om lørdagen.  

Vi bibeholder strukturen og forsøger at ændre i den nye sæson. 

TA efterlyser en ny struktur allerede nu af hensyn til nye spillere. 

Oplæg skal foreligge på næste TU-møde. 

5-Kegle instruktion meget tilfredsstillende og har givet et løft i kvalitet. 

EM for hold i marts i Wien. 

EM i maj i Italien hvor der deltager 64 spillere – så et deltagerantal på 5 danskere spillere er muligt. 

Det koster 1000 euro at få Ikast 5-kegle turneringen med på kalenderen. 

JB melder til CEB og udgiften til CEB fratrækkes tilskuddet til Ikast BK. 

Snooker - MS 

2 mand i Tyrkiet til VM i november.  

Nordiske mesterskaber i januar 2020 hvor der var et par detaljer der blev aftalt på NBC mødet. 

Vi mangler kameraer til streaming. 



Detaljer udsendes til de andre nordiske lande i den kommende uge. 

Økonomi skal aftales i forbindelse med klædepålægning. Vi får 4 klæder fra Simonis som leverer 

yderligere 2 klæder for vores regning. 

DDBU yder tilskud på 20 t.kr. til NM. 

Ad. Pkt. 5  

DDBU’s udviklingsplan 

Delvisionerne er nu indleveret.  

Aftalefristerne skal overholdes fremover. 

Selv ved udsættelse blev de ikke afleveret til tiden. 

Dette er ikke acceptabelt. 

Overordnet udviklingsplan kommer i december. 

Planen bliver første del af en professionel salgsplan som kommer ud af vores visionsplan. 

Skal godkendes på næste årsmøde hvor der bliver ændringer i vedtægterne. 

Udviklingskonsulentens arbejdsområder bliver nedlagt og vil på kort sigt blive uddelegeret til 

bestyrelsen. Der vil blive ansat en fundraiser i det nye år.  

Der blev afholdt et møde i NBC den 29-11 i Randers. 

Sverige udarbejder oplæg til hvad der skal ske på ungdomssiden i pool. 

I 3-bande repræsenterer DDBU de andre 3 lande overfor CEB/UMB i spørgsmål om PBA m.v. 

Svenskerne risikerer en meget stor reduktion af deres tilskud fra Staten. 

Ingen udvikling i forhandlinger med PBA. 

CEB vil stå for udarbejdelse af en masterplan for udviklingen i 3-Bande. 

UMB vil arrangerer flere Survival Masters med forhøjede pengepræmier i de kommende år.  

Stillingen som sekretariatsmedarbejder er besat og Rune Kampe starter den 6. januar 2020. 

Ad. Pkt. 8 og 9 

Budget og nyt økonomisystem. 

Vi overgår til nyt økonomisystem fra starten af januar 2020 og den nye kontoplan er under 

udarbejdelse. Rapporterne skal give et bedre overblik over de ansvarliges områder. 

Budgettallene skal være modtaget hos KE indenfor max. 8 dage. 

 

Ad. Pkt. 10 

Eventuelt 

Der var ingen indlæg hvorfor eneste punkt her drejer sig om næste mødedato. 

Mandag den 30. marts kl. 18 i Nyborg. 

 

Referent Jan Bemmann 

 

 

 

 


