
DEN DANSKE BILLARD UNION 

Brøndby Stadion 20, Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

Referat fra 

Bestyrelsesmøde 03-2014 

12.september 2014 Kl. 18.00 i Idrættens Hus 

 

Deltagere fra bestyrelsen:  

Henning Schultz (HS) Formand 

Michael B. Nielsen (MBN) Næstformand 

Niels Chr. Kjær (NCK) Kasserer 

Tage Lauridsen (TL) Eliteudvalgs formand 

Jan Mortensen (JM) Turneringsudvalgsformand 

Henrik Andersson (HA) Uddannelsesudvalgsformand 

Tina Hjorth  (TH) Bestyrelsesmedlem 

Fra sekretariatet:  

Jan Bemmann  (JB)               General Sekretær 

Niels Nüchel  (NN) Udviklingskonsulent 

  --------------------------------------------------------------------------------------- 

FU OG UDVALGENE 

I forbindelse med igangsættelse af strategiplanen afholdt FU møder med de 3 udvalgsformænd. 

Formændene returnerer i løbet af 10-14 dage deres handlingsplaner for deres respektive udvalg. 

ØKONOMI 

NCK gennemgik finansrapporten på basis af tallene fra august måned. 

Prognosen udviser et resultat der er i overensstemmelse med det fremlagte budget på årsmødet. 

Salget af licenser bliver omkring 20 t.kr. mindre end budgetteret og medens de individuelle 

turneringstilmeldinger stort set bliver som budgetteret er holdtilmeldingerne gået lidt tilbage. 

Udgifterne viser et resultat bedre end budgetteret.  

Næste år falder tilskuddet fra DIF med omkring 70-75 t.kr. En af årsagerne er at pointværdierne er faldet på 

de forskellige aktiviteter.  

NCK fremlagde planen for budgetlægningen for 2015 som udsendes til de budgetansvarlige ultimo 

september. Der vil blive lagt vægt på at optimere på fordelingsnøglen fra DIF. 

Ølandshusfonden er nu nedlagt og det disponible beløb på 194 t.kr. er øremærket til forskellige aktiviteter. 



FORMANDEN 

Deltog i DIF -seminar vedr. skolereformen. Det er primært gymnastik og bevægelse der i fokus – der kan 

dog ydes betaling for instruktører m.v. og her kunne billard måske komme på tale. 

ELITEUDVALGET 

EM i Brandenburg afholdes fra den 24. april til den 3. maj 2015. 

Foreløbig værelsesbestilling er foretaget. 

Der skal udarbejdes retningslinjer for antal deltagere – udtagelse – transport og omkostningsdækning. 

TURNERINGSUDVALGET 

Liste over DM-finaler med DDBU stævneleder opdateres. 

Tildeling af DM skal ansøges inden den 1. oktober i hvert kalenderår. DDBU’s bestyrelse kan dog dispensere 

såfremt en klub på grund af jubilæum o.l. ønsker en længere planlægning. 

Der er udarbejdet nye online skemaer til holdturneringer. Disse testes og tages i brug når eventuelle 

”børnesygdomme” er rettet.  

AKTIVITETSUDVALGET 

Der igangsættes uddannelsesaktiviteter i nogle af kraftcentrene.  

I løbet af efteråret udarbejdes materiale for dommer/stævnelederkurser. 

SEKRETARIATET 

Bristol-Odense har anskaffet et 7-fods pool bord der kan bruges udendørs og kan lånes af klubberne. 

DIF holder konference fra den 5 til den 7. februar 2015 hvor der samtidigt er mulighed for at deltage i en 

udstilling hvor billard kan vises. DDBU bestiller det omtalte poolbord til udstillingen. 

Deling på FB af nyheder på DDBU’s hjemmeside vil blive implementeret i løbet af efteråret. 

Bestyrelsens opfordres til at deltage mere aktivt på de sociale medier. 

EVENTUELT 

Spillerprofiler på vores hjemmeside skal være klar i år.  

NN udarbejder retningslinjer for vores pressedækning specielt i forbindelse med info fra VM/EM. 

Med venlig hilsen 

Jan Bemmann 

Generalsekretær 

 

 

 

 

 

 


