
 

 

Bestyrelsesmøde d.6.august kl.9.00 Hotel Randers  

Tilstede:  

Formand: Torsten Danielsson  

1.Næstformand: Tage Lauridsen 

2.Næstformand: Klaus Hansen 

Kasserer: Jan Bemmann 

Turneringsleder: Jan Mortensen  

Ungdomsleder: Marianne Mortensen  

Keglebillard: Dorthe Lauridsen  

Afbud: Thomas Jæger, Hussam Amal og Rune Kampe  

Referat:  

 

Dagsorden:  

1. Velkomst og validering  

 

2. Godkendelse af sidste mødereferater - vedhængt her  

 

3. Konstituering af bestyrelsen  

 

4. Diskussion og gennemgang af årsmødets forløb og konsekvenser af beslutninger  

 

5. Fortsatte negative debat og undergravende virksomhed af diverse personer på sociale 

medier - respons og muligheder 

6. Gennemgang af halvårsregnskab v. Bemmann  

 

7. Brug af finansielle midler resten af 2022 v. Bemmann samt påbegyndelse af 

budgetplanlægning for 2023 

8. Meddelelser  

9. Eventuelt  

            a: Kørsel - generel diskussion  

 

 



Ad 1)  

Torsten bød velkommen midt i EM i 5-Kegler, som forløber helt som planlagt.  

Mødet er juridisk gyldigt, da 7 bestyrelsesmedlemmer deraf minimum 3 FU medlemmer er tilstede. 

Afbud fra Thomas Jæger (5-Kegler) da han skal spille ved EM. Hussam – ikke mødt op. Afbud fra 

sekretariatsleder Rune Kampe pga. Skomar DM ifm. EM 5-Kegler.  

Ad 2) 

Sidste 2 mødereferater fra d.10. og 11. juni blev godkendt uden bemærkninger  

Ad 3) 

Bestyrelsen konstitueres som følger:  

Thomas Jæger konstitueres som disciplinansvarlig for 5-Kegler og formand for 5-Kegler-udvalget 

Hussam Amal trækker sig som disciplinansvarlig for Snooker-udvalget per 1.november 2022 og giver 

ansvaret videre til Alex Persson. Snookerudvalget ser derefter således ud:  

Formand: Alex Persson 

Udvalgsmedlemmer: Dimitar Dimitrov og Christopher Vejlager  

Pooludvalget konstitueres som følger - uden at være repræsenteret i DDBU´s bestyrelse:  

Kollektivt formandskab: Alan Conway og Martin Brackenbury 

Administrator: Søren Rydlund 

Ad 4) 

Der debatteres livligt om årsmødets gang og de kaotiske tilstande som Kent Erichsen og Kai H.Jensen 

forårsagede ved at have samlet et flertal imod bestyrelsens forslag og selv kom med 3 forslag.  

Gebyrforhøjelserne for hold og individuelt blev ikke vedtaget, hvilket betyder omkring 150.000-

200.000 kr mindre i kassen end håbet. Gebyrforhøjelse for Licens blev vedtaget og stiger fra 250 til 

300 kr. Førstegangslicens forbliver 50 kr. 

Målet med forhøjelserne var at undgå underskud i 2023 samt at kunne gå i gang med en 

begyndende digitaliseringsplanlægning, arbejde videre på planerne om centralisering af 

administrationen samt planlægge en omfattende rekrutteringskampagne i målgruppen 30-70 årige 

singler til Keglebillard. Denne målgruppe er den mest inaktive rent foreningsmæssigt, da over 1 mio 

personer ikke er medlem af nogen forening – og dermed udgør en perfekt målgruppe for 

billardsporten.  

Keglebillard har hårdt brug for tilgang af yngre ( under 70 år), da den rent demografisk ellers vil lide 

en stille dø indenfor de næste 10-20 år. DDBU har i 40 år stort set intet gjort for at rekruttere 

endsige promovere Keglebillard udadtil, hvilket har betydet, at næsten 70% af medlemmerne i 

klubberne er over 70 år. Kun 11% er under 40 år og kun 2.6% er under 18 år.  

Da årsmødet valgte ikke at forhøje gebyrerne for hold og individuelt, betyder det, at nogle 

aktiviteter og tiltag må udskydes samt at budgettet for 2023 må strammes yderligere op.  

 



Ad 5) 

Endnu engang må vi diskutere den meget negative og ofte ondskabsfulde tone, som bliver brugt 

imod DDBU på de sociale medier.  

Det er uacceptabelt of ødelæggende for sporten, at det bliver ved. Diskussioner foregår ud fra 

formodninger og antagelser, som stort set alle er faktuelle forkerte, hvilket betyder, at 

konklusionerne fra debatdeltagerne stort set altid er forkerte.  

Det kan vi ikke fortsat leve med, da billardsportens reputation og omdømme står på spil.  

Vi har igen haft sagen oppe med DIF, som har gjort os opmærksom på muligheden for karantæne og 

udelukkelser af de pågældende - efter flere advarsler.  

Det besluttedes at indkalde repræsentanten for elitespillerne i Keglebillard Kai H.Jensen til et 

orienteringsmøde.  Eliten i Keglebillard netop er den gruppe, som er mest aktiv med forkerte 

beskyldninger, falske antagelser og sagesløs kritik. Alt sammen stammer fra, at DDBU besluttede at 

flytte en runde i elitedivisionen i november 2021 pga Skomar Champ kvalifikationen måtte flyttes.  

På trods af et debat- og forsoningsmøde i Bristol d.15. januar 2022, er det ikke lykkes at stoppe den 

usaglige kritik.  

Problemet er også, at kritikken og debatten foregår både på DDBU´s sociale medier – men i stigende 

grad på Facobooksiden “Billardresultater” og andre FB-sider, som ikke tilhører DDBU.  

 

Ad 6) 

Kasserern gennemgik halvårsregnskabet  og meddelte, at årets forventede underskud på 435 tkr ser 

ud til at holde – men formanede, at alle disciplinansvarlige skulle være mådeholdne og der ikke 

kunne bruges penge på nye initiativer resten af året. Optimalt ville være, at underskuddet blev 

mindre end de budgetterede 435 tkr.  

Ad 7) 

Kassereren gjorde opmærksom på, at vi IKKE ville kunne gå ud af 2023 med underskud, da det ville 

udhule vores egenkapital som bliver stærkt reduceret pga dette års underskud.  

Budgetplanlægningen påbegyndes i oktober og varer ind i november. Bestyrelsen skal beslutte det 

nye budget på et BM møde i december. Budgettet skal offentliggøres inden årsskiftet.  

 

Ad 8) Meddelelser 

DM ugen:  

Forløb nogenlunde i 5-Kegler men knap så godt i 9-Ball. Gigantium ikke det rigtige sted for 

billardsporten og hvis vi skal være med fremadrettet, så skal det være et sted, hvor billard kan blive 

eksponeret meget bedre 

Koncentrationssportens Hus: 

Idéen med et pilotprojekt i Kbh med et “Koncentrationssportens Hus” går nu ind i den praktiske 

planlægningsfase, hvor vi sonderer muligheden for finansiering og tværsportslige samarbejder og 



nedsætter en styregruppe med DIF´s Næstformand Thomas Bach for bordenden og DDBU som 

primus motor.  

 

Ad 9) Evt.  

Ingen punkter  

 

Mødet afsluttes kl.10:45, hvorefter alle skyndsomt bevægede sig op i Ridehuset til EM i 5-Kegler og 

DM i Skomar.  

Referent: Torsten Danielsson i Rune Kampes fravær.  

 


