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Valg af dirigent.
Valg af mødesekretær.
Prøvelse af mandater.
Bestyrelsens beretning til godkendelse.
Ordensudvalgets beretning til orientering.
Sportsappeludvalgets beretning til orientering.
Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
Vedtagelse af politikkatalog
Indkomne forslag.
Forslag til vedtægtsændringer.
Rapportering fra aktivitetsmøderne.
Fremlægning af budget, godkendelse af gebyrer og kontingenter
Valg:

Formand for bestyrelsen Mikael Toft
Villig til genvalg

Kasserer Pia Thybo
Afgår udenfor tur
Bestyrelsen opstiller Niels Chr. Kjær – for 1 år

Formand for aktivitetsudv. Carsten Andersen
Villig til genvalg

Medlem af bestyrelsen Niels Chr. Rasmussen
Villig til genvalg

Formand for turneringsudvalget Niels Chr. Kjær
Afgår udenfor tur
Bestyrelsen opstiller Jan Mortensen – for 1 år

Formand for Eliteudvalget Jan Mortensen
Afgår udenfor tur
Bestyrelsen opstiller Michael Lohse – for 1 år.

Første suppleant til bestyrelsen John Nielsen
Villig til genvalg

Anden suppleant til bestyrelsen
Posten er ledig

Medlem af ordensudvalget Per Sylvest Hansen
Afgår efter tur
Bestyrelsen opstiller Jan Olsen for 3 år.

Suppleant til ordensudvalget Fritjof Dittmann
Villig til genvalg

Suppleant til ordensudvalget Ole Pedersen
Afgår efter tur – posten er ledig

Medlem af sportsappeludv. Kim Jørgensen–for 3 år Villig til genvalg

Suppleant til sportsappeludv. Benny Kjærsgaard
Villig til genvalg

Suppleant til sportsappeludv. Erling Lysdahl Hansen Villig til genvalg

Suppleant til sportsappeludv. Gudmund Hindberg
Villig til genvalg

Intern revisor Steen G. Hansen
Villig til genvalg

Intern revisor Morten Themstrup
Villig til genvalg

Intern revisorsuppleant Harry Dahl
villig til genvalg
Eventuelt

Med venlig hilsen
Mikael Toft
Formand DDBU

Dagsordenens punkt 4. Bestyrelsens beretninger til godkendelse.
Formandens beretning ved Mikael Toft
I skrivende stund nærmer Billardsæsonen 2011 – 2012 sig sin afslutning. Der mangler dog endnu at blive
afviklet finaler i nogle få discipliner.
En billardsæson hvor vores organisation er blevet tilpasset de ændringer der blev vedtaget på sidste
årsmøde hvad angår regioner og koordinatorer.
Danmarks Idræts Forbund
DIF vedtog på årsmødet i 2011 4 politiske satsningsområder:
Flere skal dyrke idræt i DIF’s forbund – udvikling af frivilligheden i idrætten – forstærke idrættens
samfundsmæssige ansvar – DIF vil værne om og styrke mangfoldigheden i idrætten.
Inden for de fire primære politiske satsningsområdet har DIF formuleret i alt 20 konkrete politiske
initiativer og målsætninger, som DIF arbejder frem mod at have gennemført senest i løbet af 2014.
DDBU har i den fornyede aftale med DIF vedr. vores udviklingskonsulent implementeret dele af den
politiske plan og vil fremover handle i overensstemmelse med DIF’s politiske program i den udstrækning
det er muligt for os.
På DIF’s årsmøde i år blev der vedtaget ændringer i foreningsbegrebet og præmisser for små
specialforbund der på længere sigt kan få en vis betydning for os. Vi følger udviklingen nøje fremover.
Enkelte specialforbund har deltaget i et DIF projekt hvor opgaven bestod i at skaffe flere medlemmer til
forbundet og dermed også til DIF. Hvor medlemskontingentet hos disse forbund var baseret på antal
medlemmer og hvor man kunne konstatere et fald i medlemsantallet anbefalede DIF at ændre
kontingentet til at være mere aktivitetsbestemt hvilket for disse forbund har resulteret i en positiv
medlemsudvikling.
Elitekurs og talentudvikling
Vi har gennem året deltaget i arbejdet med andre specialforbund om at få etableret et
talentudviklingsprojekt i samarbejde med DIF og Team Danmark. Dette er nu kommet så langt at DIF er i
gang med at udpege nogle få specialforbund der skal deltage i projektet. Vi er ikke med i denne første
omgang hvorfor vores talentudvikling indtil videre foregår for egne midler men vi satser naturligvis på at
komme med i næste projekt.
De internationale forbund
Vores umiddelbare samarbejdspartnere er CEB – UMB – EPBF og EBSA.
Vi har et ukompliceret forhold og samarbejde med disse forbund og deltager i de årsmøder der indkaldes
til.
CEB har besluttet at afvikle alle deres europæiske mesterskaber samme sted hvert andet år i den næste
10 års periode. Byen Brandenburg am Havel har købt rettighederne til dette store arrangement. Første
gang bliver i 2013 fra den 10. april til den 21. april. DDBU vil forsøge at arrangere fælles transport til
stævnet og så snart vi har et tilbud klart vil det blive udsendt til klubberne.
UMB står for dette års generalforsamling men har indtil nu ikke fastsat en dato for mødet.
EBSA som er det europæiske snooker forbund har bedt DDBU om at stå for EM i snooker i 2014. Vi har
søgt midler til denne event hos Sport Event Danmark men har på grund af de kraftige nedskæringer SED
har oplevet i 2012 og fremover har SED ikke kunne finde midler. Vi har en positiv dialog med Sport Event
Fyn om tilskud til dette EM – vi afventer et foreløbigt svar omkring primo juni i år.
Sponsorer
Vi har et godt og fornuftigt samarbejde med vores hovedsponsor Søren Søgaard A/S. Vores nuværende
aftale løber frem til den 30. juni 2013 og skal derfor genforhandles om et lille års tid fra nu. Iwan Simonis
leverer fortsat 40 klæder om året samt et mindre kontant beløb til DBBU. Den største ændring har vi
oplevet i vores mangeårige samarbejde med Aramith som på grund af finanskrisen og sikkert også på
grund af deres skifte til amerikanske ejere har beskåret deres levering af baller til de danske
mesterskaber ganske markant. Jeg vil derfor sammen med vores generalsekretær aflægge vores belgiske
sponsorer et besøg snarest muligt.
Sekretariatet
Den 1.august 2011 ansatte vi Karsten Jørgensen som sekretariatsmedarbejder i Brøndby. Karsten har sin
spidskompetence på IT og har allerede vist sin kunnen i udviklingen af forskellige nyttige programmer
som skal tages i anvendelse i den kommende sæson.
Der er dagligt mange henvendelser til sekretariaterne om alle mulige emner indenfor billard - enkelte
opkald kunne måske være løst ved at checke reglementer og hjemmesider på forhånd.
Udvikling
Som organisation har DDBU visioner om løbende at udvikle og tilpasse os de behov vores sport kræver.
Når nye initiativer præsenteres så er det meget vigtigt, at alle klubber/ledere bakker op. Det at vi får
tilbagemeldinger fra Jer, såvel ris/ros, er meget vigtigt i den fortsatte udvikling af organisationen.
Vores udviklingskonsulent har påbegyndt arbejdet med at danne kraftcentre i klubber fordelt over hele
landet. Indtil nu har vi positiv respons fra Hjørring – Asaa – BK Frem – Korsør – BK Højen og Vejby.

Eliteudvalget har afholdt møder med elite - & 1. divisionsklubberne om tiltag indenfor keglebillard og 3bande carambole. Der var stor tilslutning til keglebillard hvorimod tilslutningen til 3-bande carambole
mødet ikke var imponerende.
Økonomi
Vor økonomi har sit fundament i et medlemskontingent – turneringsgebyrer – sponsorstøtte samt DIF’s
fordelingsnøgle. Vort tilskud fra DIF er baseret på aktiviteter såsom kurser – uddannelse af trænere –
klubbesøg – klubudvikling – talentpleje og antal medlemmer og foreninger. I fordelingsnøglen modtager
vi 1001 kr. pr. forening og 6 kr. pr. medlem. Udover dette bliver vi tildelt et beløb baseret på
aldersfordelingen i foreningen. 0-18 år: 11,60 19-25 år: 8,70 og mere end 26 år: 4,40
Det er derfor af yderste vigtighed at vi får stoppet den medlemsnedgang vi har oplevet de sidste år. Ved
dette års registrering til DDBU er vi nu på 7075 medlemmer et fald på ca. 450 medlemmer i forhold til
2010.
Da dansk billard blev samlet i en enhedsorganisation blev det besluttet, at der skulle være et kontingent
på 130 kr. pr. medlem. Udgift til spillelicens/startbog bortfaldt. Kontingentet var og er baseret på et
medlemsantal på 8.000. Kontingentet og turneringsgebyrerne plus tilskuddet fra DIF skal dække udgifter
til administrationen og til aktiviteterne.
Ved klubbesøg – regionalmøder og samtaler med DIF er vi blevet anbefalet at ændre
kontingentstrukturen fra det medlemsafhængige.
Vi foreslår kontingentet ændret til at bestå i et grundbeløb og en pris pr. licenskort. Derved bliver
medlemsantallet i foreningen ikke økonomisk påvirket og foreningen kan derfor til glæde for både DIF og
DDBU tilmelde alle sine medlemmer. Derudover kan vi nøjes med én medlems registrering fremover kun
til DIF.
Vi har i år ændret revisionsfirma fra Svendsen & Sørensen til KPMG som er DIF’s samarbejdspartner på
dette område.
Organisation
Pia Thybo har efter 11 års arbejde som kasserer i DDBU besluttet sig for at sige stop. Vi skylder hende en
stor tak for den enorme indsats hun har ydet gennem alle disse år. Vi ønsker Pia fortsat held og lykke
frem over.
I forbindelse med Pia’s afgang fra bestyrelsen vil der naturligt være behov for nogle ændringer.
Som ny kasserer foreslår bestyrelsen Niels Chr. Kjær som overlader sin post som turneringsleder til vores
Eliteudvalgsformand Jan Mortensen. Posten som Eliteudvalgsformand foreslås besat af Michael Lohse.
Derudover har vores tidligere formand Jan Olsen bekræftet sit kandidatur til Ordensudvalget. Jeg håber
at vores opstillede kandidater vil få tilslutning fra de fremmødte delegerede.
Vi har endvidere længe haft et ønske om at genetablere DDBU som en landsdækkende organisation.
Da VBU besluttede sig for at forlade DDBU mistede vi 23 klubber hvilket naturligvis ikke er acceptabelt i
længden. Vi har derfor indbudt klubberne i VBU til et dialogmøde sidst i maj måned for at få konstateret
om et samarbejde kan komme i gang.
Kommunikation og IT
Bestyrelsen planlagde 5 regionalmøder i sæsonen. Et måtte desværre aflyses på grund af for ringe
tilmelding men de 4 der blev gennemført var velbesøgte og præget af en høj diskussionslyst og dialog.
Denne aktivitet vil naturligvis blive gentaget i 2012/2013.
Udviklingen af vort turneringsprogram fortsætter. Den elektroniske startbog er nu implementeret – der
mangler dog fortsat noget i designet.
Tilmeldinger til turneringerne vil i den nye sæson udelukkende ske via Billardresulater.dk
Vi har udsendt en skrivelse til alle klubber om, at alle medlemmer kan tilmelde sig nyhedsmail/sms fra
DDBU. Tilmeldingsblanketten ligger på vores hjemmeside og pt. har 400 benyttet sig af tilbuddet. Der er
plads til endnu flere, så få dig nu tilmeldt!
Arbejdet med en ny hjemmeside er afsluttet i denne omgang og vi håber på at siden vil få en positiv
modtagelse. Jakob Lyng har redesignet poolsiden som absolut er et besøg værd.
Som erstatning for det nedlagte Billardblad udsendes der løbende ”Nyhedsbreve” som vores
udviklingskonsulent er ansvarlig for. Vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser for nyhedsbrevene
og deres indhold. Bidrag fra klubber og medlemmer modtages fortsat med kyshånd – send jeres indlæg
til Niels Nüchel.
Arbejdet med den meget efterlyste jubilæumsbog er endnu ikke fuldført. Det har været nødvendigt at
sætte nye folk på opgaven og bogen forventes at være klar til læsning først på efteråret.
TV
Den 2. april blev den nye sportskanal på TV introduceret. Kanalen vil udover fodbold også vise de lidt
mindre sete idrætsgrene. Kanalen er en del af You See og Home Trio pakkerne men kan også ses på
internettet. Da kanalen har studie i Idrættens Hus håber vi at vi kan få muligheder for at præsentere
vores sport bredere end det tidligere har været muligt. Der arbejdes mange steder med Web-TV fra vores
arrangementer. Ingen tvivl om det bliver fremtiden men endnu mangler en del på kvaliteten. DR viste en
hel dag fra Nordic Invitational i Snooker hvilket gav en god reklame for Snooker i DK.

Sportsligt
Internationalt blev det bedste resultat en bronzemedalje ved VM i 3-bande carambole for hold i Viersen.
Tonny Carlsen og Thomas Andersen stod for denne flotte præstation.
Ved EM for 5 kegle hold blev det til en flot 4 plads i San Marino.
Ved EM Pool for ungdom som blev afviklet i Luxemburg havde vi 5 spillere med. Her kom 2 af spillerne
blandt de sidste 16 i henholdsvis 9 & 10-Ball.
Afslutning
Som afslutning vil jeg takke Jer, frivillige ledere, for det arbejde i lægger ude i klubberne. Jeg tænker på
såvel det sportslige som det sociale arbejde. Uden Jeres indsats ville vores sport have det rigtigt svært.
Derudover vil jeg takke DDBU’s bestyrelse, ansatte, DIF, sponsorer, eksterne samarbejdspartnere for et
rigtig godt samarbejde i den forgangne sæson.
God sommer til alle.
Mikael Toft
Fmd. DDBU
Turneringsudvalgets beretning V/Niels Chr. Kjær, formand for udvalget
I skrivende stund er sæsonen 2011-12 ved at nå til ende – den sidste finale afvikles den 2. juni i Herning
og Næstved.
Der er i sæsonen afviklet mange turneringer og kampe på forskellige niveauer, men alle med det formål
for den enkelte at nå til finalerne. Så herfra skal der lyde et tillykke til alle dem der nåede dette mål.
Udvalget har gennem sæsonen prøvet at administrere alle turneringerne ud fra reglementet.
Hvor reglementet måske ikke har været fyldestgørende, har vi forsøgt at administrere ud fra sund
fornuft, vel vidende at ikke alle altid synes at det er det optimale for den enkelte i den aktuelle situation.
Vi har gennem sæsonen modtaget mange forslag til forbedring af turneringsreglementet. Ikke alle forslag
har opnået godkendelse af turneringsudvalget men jeg vil fortsat opfordre alle til vedblivende at indsende
forslag til udvalget.
I år startede vi op med en handicapturnering som erstatning for serie 2 og nedefter, hvor der har været
mange puljer fordelt over weekender. Dog har nogen givet udtryk for man mangler det at spille til
samme distance som øvrige holdkampe. Det har vi valgt at lytte til og opretter igen en serie 2 som en
mulighed for dem der ikke synes om handicap.
Udvalget satte sig fra sæsonstart det mål at det tilrettede turneringsreglement skulle være klar til
udsendelse sammen med årsmødematerialet – det er lykkedes.
Samtidigt har udvalget besluttet at reglementet fremover vil blive fulgt slavisk. Dette for at undgå de
frustrationer der fremkommer når udvalget i fortolkningen af reglementet har forsøgt at træffe en
fleksibel afgørelse.
Vi finder det vigtigt at alle der deltager i turneringer studerer turneringsreglementet grundigt inden
sæsonstart
I 2012 har der været møder med elite- og 1.divisionsklubberne omkring hvordan vi sammen kan sikre en
sportslig kvalitet i de bedste rækker.
I de seneste sæsoner har vi oplevet en uheldig udvikling i trækning af hold og frasigelse af oprykning.
Dette er fra DDBU’s side ikke en ønskværdig måde at drive en seriøs sport på.
Vi har efter aftale med klubberne ændret på disse forhold, hvilket er udmøntet i turneringsreglementet.
I 3. bande indføres der fra den kommende sæson forskellige distancer i en holdkamp således at 1 og 2
spiller til en distance og 3 og 4 til en anden distance.
Turneringsprogrammet har gennem sæsonen været under fortsat udvikling. Frustrationer blandt
personale og spillere har vi oplevet specielt i denne sæson. Programmet er her sidst på sæsonen blevet
tilrettet så de fleste og vigtigste forhold er på plads.
Sæsonen 2012-13 kan skimtes i horisonten og tilmeldingerne til turneringerne er nært forestående.
Der bliver en del ændringer i proceduren idet alle tilmeldinger skal foregå via billardresultater.dk –
ændringerne vil fremgå af indbydelserne.
Med ovenstående bemærkninger vil jeg hermed afslutte min beretning for sæsonen 2011-2012.
Referater fra udvalgets møde kan læses på vores hjemmeside.
Der skal lyde en stor tak til Hanne og Karsten for deres store arbejde, og der skal også lyde en tak til det
samlede udvalg.
På turneringsudvalgets vegne
Niels Christian Kjær

Beretning fra Aktivitetsudvalget ved Carsten Andersen, formand for udvalget
Beretning til årsmødet 2012
AKTIVITETSUDVALGET
Med baggrund i frafaldet af de lokale koordinatorer har vi vurderet at ordningen indtil videre ikke
videreføres.
Derfor har Niels Nüchel og jeg truffet aftale om at opdele arbejdsopgaverne i forbindelse med udførelsen
af de opgaver der er omfattet af aktivitetsudvalgets handlingsplaner.
Niels Nüchel er efter DIF’s beslutning administrativt tilknyttet DDBU’s generalsekretær og jeg har som
tidligere det politiske ansvar for aktiviteterne.
Opgaverne er de samme som tidligere dog vil jeg selv koncentrere mit arbejde omkring instruktion og
uddannelse. NN vil i samarbejde med Brøndby gennemføre de aktiviteter der er aftalt i konsulentaftalen
og i øvrigt bistå aktivitetsudvalget med ad hoc opgaver.
Aktivitetsudvalget og vores udviklingskonsulent står altid til rådighed for klubberne såfremt I har ønsker
om støtte til arrangementer – besøg og udvikling – rådgivning – instruktion osv.
Kom gerne med indlæg til vores nyhedsbreve – gode ideer kan være brugbare i andre klubber end jeres
egen og følg med på vores hjemmesider.
Sæson 2011-2012
Vi har afholdt 11 stævner som er indberettet til DIF med total 841 deltagere. Billardskole i Bristol med 22
deltagere. 3 kurser i idrætspsykologi med 27 deltagere. 1 mentaltræningskursus i Svinninge med 10
deltagere. Uddannelsesweekend i Bristol, Klubtræner 1 og 2 samt psykologikursus med 18 deltagere. 4
begynderkurser som er kurser der henvender sig til klubbernes breddeansvarlige i Vig, Raa, Viborg og
Ørsø med sammenlagt 58 deltagere. 1 dommerkursus i Værebro med 17 deltagere og 1 stævneleder
kursus også i Værebro med 9 deltagere.
Der har været klubbesøg i 20 klubber, i 2 klubber er vi i gang med klubudvikling nemlig Asaa og BK Frem
Kolding.
Planer for fremtiden:
TALENTINSTRUKTION - FØDEKÆDE TIL ELITEUDVALGETS INSTRUKTIONSSAMLINGER FOR TALENTER
Vi vil i den kommende sæson målrettet gå i gang med at starte talentinstruktion op, og her skal
klubberne især komme ud af posen. Vi har ikke kræfter til at komme rundet i alle klubber, så hvis
klubberne har talenter eller unge billardspillere som kunne tænke sig at komme til instruktion, så er det
nødvendigt straks at tage kontakt til DDBU, enten til sekretariatet, mig eller Niels Nüchel. Sidste gang vi
udsendte information om ungdomsinstruktion medførte det én tilmelding! Det kan ikke passe at der ikke
er flere unge som ønsker at udvikle sit billardspil.
UDDANNELSESWEEKENDEN - MÅLET ER AT: UDDANNE KLUBINSTRUKTØRER OG UNDERVISERE
Vores uddannelsesweekend afholdes igen i år 3. weekend i august med undervisning fra fredag aften til
søndag middag. En rigtig hyggelig weekend hvor næsten alt drejer sig om billard.
KRAFTCENTER KLUBBER
Hvad er et Kraftcenter?
Klubber der i samarbejde med DDBU er med til at fremme udviklingen i dansk billard
Klubber der i samarbejde med DDBU udfører/gennemfører/tilbyder forskellige tiltag til
fremme for billardsporten
Hvilke opgaver skal et kraftcenter udføre/tilbyde?
1. Kursusvirksomhed
o Have faciliteter til at gennemfører kurser. Både billardfaglig samt ledermæssigt
2. Instruktion
o Have uddannede instruktører, der kan give instruktion til omkringliggende klubber
3. Turneringer
o Være vært for specielle turneringer
4. Træningscenter
o Fungerer som træningscenter for en eller flere billarddiscipliner
o Ikke specielle krav om instruktører. Kan være instruktører udefra
5. Være billard trækplaster i området
o Udbrede PR for billardsporten
6. Gennemføre projekter
o I samarbejde med DDBU kunne være primus motor i planlagte projekter/events

Hvilke krav skal der stilles til et Kraftcenter?
1. Klubberne skal kunne opfylde en eller flere af ovenstående punkter
Hvad kan DDBU tilbyde?
1. DDBU tilbyder instruktøruddannelser i det nødvendige omfang
2. DDBU tilbyder hjælp til klubbernes bestyrelser omkring opstarten af Kraftcenteret
3. DDBU tilbyder udviklingskurser til klubbens bestyrelse
Strategi
1. Der udvælges x antal klubber således at landet er dækket ind geografisk
2. De udpegede klubber forespørges
3. Der afholdes et møde med de klubber som ønsker at være med
4. Der udarbejdes en plan sammen med klubben om hvad de kan byde ind som Kraftcenter
5. Der laves en tidsplan for hvornår de enkelte klubber kan starte op som Kraftcenter
6. Der laves PR materiale og strategi for markedsføring, der fortæller om hvad de forskellige klubber
kan tilbyde
STATUS
Der er i øjeblikket lavet aftaler med:
Asaa, Hjørring, BK Frem.
Følgende er på vej:
Vejby, Korsør og Højen. Derudover er Bristol-Odense, Aarhus Pool & BK og KBK/BNV kontaktet.
KURSUSAKTIVITETER - MÅLET ER AT: UDDANNE OG DYGTIGGØRE KLUBLEDERE OG SPILLERE
Vi vil igen i den kommende sæson starte lederkurser og uddannelser op i det omfang der er tilmeldte. Og
man behøver ikke at gå og vente på der kommer indbydelser ud. Man kan sagtens i klubberne tage disse
initiativer, og så henvende sig til Aktivitetsudvalget. Der er så en stor mulighed for at kurset bliver
afholdt i klubben eller lokalt i jeres område. Vi skal nok sørge for det praktiske med at rundsende
indbydelse, lave kursusmateriale og skaffe undervisere.
I år har Dan Nielsen lovet mig at han vil køre endnu et af de mest eftertragtede kurser vi kan tilbyde
nemlig High Performance, hvor der alle gange det har været afholdt har haft stor tilslutning.
BILLARSKOLEN - MÅLET ER AT: SKABE HYGGELIGE OG LÆRERIGE RAMMER FOR UNGDOMMEN
Billardskolen afholdes som altid i uge 42 og det bliver formentlig i Bristol – Odense. Hvis der bliver stor
tilslutning kan skolen blive fordelt til forskellige landsdele.
Og som altid er det bare at henvende sig hvis man ønsker at deltage på et kursus. Hvis man kigger i
vores kursus katalog er der mange forskellige kurser inden for alle discipliner. Vi er i aktivitetsudvalget
klar til at tage enhver udfordring op som i kommer med, jeg tør godt sige at ingen udfordring er for stor
til os. Så bare prøv at udfordre - os vi er klar!
Vi har i år valgt at ansøge Ølandshusfonden om støtte til 2 unge spillere som skal på snookeracademy i
Sheffield. I alt en udgift på omkring 13.000 kr.
Drengene har en kæmpe interesse for snooker, forældrene yder tilskud og en del kommer fra
konfirmationspengene. Derfor finder jeg det rigtigt at vi fra unionens sider bakker op om dette projekt.
Jeg vil slutte med at takke alle i DDBU’s bestyrelse, alle de ansatte i DDBU, alle klubber, ledere, spillere
deltagere på div. uddannelser, instruktører og Niels Nüchel for samarbejdet gennem sæsonen og ønske
jer alle en god sommer hvor batterierne bliver ladt op til en ny og spændende sæson.
God sommer
Carsten Andersen
Formand
DDBU’s
Aktivitetsudvalg

Beretning fra Eliteudvalget ved Jan Mortensen, formand for udvalget
Nationalt.
Inden denne sæson, foretog vi nogle store ændringer for vores 3-bande spillere. Slutspillet skulle spilles
med 2 semifinaler og så en finale mellem vinderne. Kvalifikation til det individuelle DM, skulle ske
gennem vores 3-bande tours, hvor de 16 bedste skulle spille om DM medaljerne.
Slutspillet i elitedivisionen blev nogle rigtig spændende kampe, hvor Vejle overraskende slog Bristol i den
ene semifinale og Grøndal slog Albertslund i den anden. I finalen så det længe ud til at Vejle ville vinde,
men Grøndal kom stærkt igen til sidst, og blev Danske Mestre.
Slutspillet i Elitedivisionen i keglebillard, blev en ventet finale mellem Bristol og Vejby. Det blev også en
spændende kamp, hvor det var Vejby der så ud til at vinde, men Bristol trak det længste strå til sidst.
Bronze til Nyborg og 4 plads til Kolding.
Elitedivisionen i 5-kegle blev vundet af Nyborg 2 foran Nyborg 1 og Ikast.
Det individuelle DM i keglebillard blev afviklet i Asaa, og her stod finalen for damer mellem Jeannette
Jensen og Marianne Mortensen, begge fra Århus. Marianne vandt, og fik endnu et mesterskab til
samlingen. Bronze til Susanne M. Sørensen og Pia Thybo.
Hos herrerne stod finalen mellem Johnny Hansen og Ole Nymark Der var tydelige nerver på hos begge
spillere, men det var Ole som til slut kunne række hænderne i vejret som vinder, efter en utrolig
spændende kamp.
I 5-kegle finalen havde vi igen mange af vores tidligere danske mestre med, bl.a. Erling Sjørup, Rene
Henriksen, Finn Mortensen og Henrik Ryholt, som i mange år delte mesterskaberne mellem sig. Det var
nu Christian Sønderby og Jan Mortensen der spillede finale, og her vandt Christian 3-2. Bronze til Erling
Sjørup og Kim Henriksen.
Biathlon blev vundet af Michael Lohse foran Rene Henriksen og Bronze til Michael Sølberg og Bo Tønning.
I pool disciplinerne vandt Kasper Kristoffersen i 9-Ball og 10-Ball, medens Martin Larsen vandt 8-Ball og
Bahram Lotfy vandt i Straight.
I snooker var finalen rykket til Cirkusbygningen, i forbindelse med eventen Nordic Invitational. Rune
Kampe vandt 5-2 over Allan Norvark i en udsolgt Cirkusbygning. En kæmpe oplevelse for de 2 spillere.
Daniel Kandi og Danny Eriksen fik bronze.
Internationalt.
EM 3-bande for damer blev holdt i Frankrig og her havde vi Jeannette Jensen og Marianne Mortensen
med, men ingen af dem gik videre fra puljen.
VM i 3-bande for herrer blev afviklet i Peru, og her var Tonny Carlsen Danmarks repræsentant, Tonny
gik heller ikke videre fra puljen, men spillede med et totalsnit på 1,571.
EM 3-bande for 2 mandshold i Frankrig, bestod af Thomas Andersen og Lars Dunch. De nåede
kvartfinalen hvor de tabte til Østrig
VM for 2 mandshold blev spillet i Viersen Tyskland, og her spillede Tonny Carlsen og Thomas Andersen
sig frem til semifinalen, hvor de desværre tabte til Tyskland, men bronze er også godkendt.
Vores 5-kegle hold spillede EM i San Marino, og igen blev det lige ved og næsten, da holdet tabte til
Tyskland i semifinalen.
Vi har haft 2 juniorspillere til EM i Italien, nemlig Mike Christensen i 3-bande og Sebastian Skøtt i 5kegle. Som forventet var overmagten for stor for dem, men de fik en god oplevelse ud af det, som de
kan bruge næste gang de skal spille internationalt.
Vores talenter i pool har også været til EM som blev afviklet i Holland, hvor de klarede sig lidt over
forventning, og jeg tror, at når de skal af sted til Tyskland om et par måneder, vil de vise endnu større
fremgang.
Med venlig hilsen
Jan Mortensen
Formand for eliteudvalget
Pool
Pool er inde i en positiv udvikling på breddeplan.
Pool har en sæson der følger kalenderåret, det blev blandt andet indført for at øge samarbejdet med de
andre nordiske lande, men også for at vi kunne bruge resultaterne fra en hel sæson til udtagelse til EM,
som typisk skal være EPBF i hænde omkring 1. februar hvert år.
Det betyder så at vi faktisk er midt i en sæson lige nu, nemlig sæson 2012.
Men på det overordnede plan indførte jeg, med start 1.1.2011, flere rækker i pool. Det betyder at der nu
er en Eliterække, hvor de spillere der deltager deri spiller om DM. Derudover er der en Mesterrække, som
spiller om et Mesterrække Mesterskab.
Dette har medført en betydelig øget interesse for at spille turneringer. Og det gælder alle turneringer.
Der er en stigning på ca. 35-50% i deltagerantallet i de individuelle turneringer set i forhold til de seneste
år. Der er stadig et stykke vej op til de deltagerantal vi opledede i 90’erne, men det ser bedre ud end
længe. Der er et buzz i miljøet, og i de sociale medier, især Facebook hjælper med at brede lysten til at
spille pool igen.
På eliteplan er det lige nu ikke så opløftende. Da Poolprojektet blev nedlagt for et par år siden, valgte et
par af vores bedste spillere at bruge deres tid på andre aktiviteter, og der har ikke været andre der har

været i stand til at spille op til det internationale niveau. Det betød at vi kun havde to spillere med til det
netop afholdte EM i Luxenburg, og de hentede ikke nogle resultater der er værd at nævne her.
Grunden til dette ser jeg som en konsekvens af flere ting. Blandt andet er den manglende konkurrence i
de hjemlige turneringer en del af grunden. Manglende International turneringsdeltagelse er også en
faktor. Disse to faktorer kan DDBU gøre noget ved, og jeg har øget indsatsen på disse områder. Samtidig
med at flere spillere nedefra, og fra Juniorrækken er begyndt at vise styrke og interesse for at forbedre
deres spil, forventer jeg at konkurrencen igen vil blive intensiveret over de næste år, og som det ser ud
nu er der mindst 5 Mesterrække spillere der er interesseret i at spille med på Euro Touren. Alt sammen
noget der vil være med til at højne kvaliteten i dansk pool.
Jeg ser frem til at dansk pool igen bliver en faktior i europæisk pool, og jeg er sikker på at Pupil/JuniorEM , der afholdes i august i Brandenburg vil være den første rettesnor for om vi er på rette vej. Det tror
jeg vi er.
Jakob Lyng
Dagsordenens punkt 5. Ordensudvalgets beretning til orientering
Beretning for året 2011/2012
Udvalget har behandlet 1 sag i årets løb.
BK Grøndal nedlægger påstand om, at DDBU skal betale kr. 36.817 som følge af en mangelfuld
ekspedition i DDBU i forbindelse med deltagelsen i Europa Cup for klubhold.
Ordensudvalget afviser at behandle sagen, da en sag om sekretariatets evt. fejl ikke er et
vedtægtsanliggende.
Risskov, den 10. april 2012
Ordensudvalget
Ove Jensen

Dagsordenens punkt 6. Sportappeludvalgets beretning til orientering
Der har ingen sager været behandlet i udvalget
Dagsordenens punkt 7. Regnskabsaflæggelse til godkendelse ved Pia Thybo – Kasserer DDBU
Se PDF-fil
Dagsordenens punkt 8. Forslag til politikkatalog og politikker til godkendelse.
DDBU’s bestyrelse har ingen ændringsforslag til ovennævnte.
Dagsordenens punkt 9. Indkomne forslag
DDBU’S bestyrelse har følgende forslag:
Forslag 1
Kontingent for 2012 fastsættes til 1.650.00 kr. pr. klub. Bidrag til Ø-puljen er inkluderet i dette beløb.
Licenskortet prisfastsættes til kr. 200.00 pr. stk.
Licenskort der bestilles i perioden 1. februar til 1. juni gældende for indeværende sæson prisfastsættes til
kr. 100.00 pr. stk.
Reproduktion af bortkomne licenskort prisfastsættes til kr. 50.00 pr. stk.
Begrundelsen for det stillede forslag er bl.a. en anbefaling fra DIF til de specialforbund der opkræver
medlemsbetingede kontingenter om at ændre kontingentberegningen til at være aktivitetsorienteret
særligt gældende for de specialforbund der oplever en faldende medlemstilgang.
For klubbernes vedkommende vel det fremover ikke være nødvendigt at registrere både til DIF og DDBU.
Forslag 2 – Bortfalder såfremt Forslag 1 vedtages.
Alle klubber indbetaler et engangsbeløb på kr. 150.00 til Ø-Puljen. Beløbet opkræves i forbindelse med
indbetaling af første rate af medlemskontingentet.
Forslag 3 – Bortfalder såfremt Forslag 1 vedtages.
§3 STK. 4
Kontingentet for 2012 fastsættes til kr. 150.00 pr. DDBU registreret medlem.

Dagsordenens punkt 10. Forslag til vedtægtsændringer.
DDBU’S bestyrelse har følgende forslag til vedtægtsændringer:
Forslag 1
Såfremt forslag 1 under indkomne forslag vedtages:
§3 stk. 5
Kontingentet forfalder til betaling den 1. februar
§3 stk. 8.1
Bortfalder
Forslag 2
§4 stk. 8 dagsorden for det ordinære årsmøde
Under punkt 5:
Ordensudvalgets og sportsappeludvalget beretninger til orientering.
Beretningerne foreslås samlet under samme punkt.
Forslag 3
§3 stk. 10
Ved restancer udover 3 måneder kan klubber/klubmedlemmer/enkeltpersoner spærres for videre
turneringsdeltagelse.
Forslag 4
§4 stk. 3
Indkaldelse til årsmødet skal ske med mindst 2 måneders varsel ved skriftlig eller elektronisk
henvendelse til klubberne.
Dagsordenens punkt 11. Rapportering fra aktivitetsmøderne.
Der har ikke været afholdt aktivitetsmøde i forbindelse med dette årsmøde.
Dagsordenens punkt 12. Budgetfremlæggelse ved Pia Thybo – Godkendelse af gebyrer og tilskud
Se PDF-fil
Bøder – Ydelser – M.v.
Turneringsindskud:
Hold:
I ny struktur pr. spiller
Juniorer pr. spiller

125,00
50,00

Individuelt:
Individuelt Seniorer
Individuelt Juniorer

125,00
50,00

Lokale turneringer
Ø-Pulje

125,00
150,00 pr. klub

Cupper:
Indskud til senior- og ladiescupper 125,00 pr. spiller som betales til arrangøren, heraf 75 kr. til
arrangørklubben til dækning af morgenmad og frokost, - de resterende 50 kr. opkræves af DDBU til
dækning af præmier.
Tilskud til finaler:

Individuelle finaler
pr.
Max. kr. 5000 pr. stævne
Holdfinaler DM
pr.
Max. kr. 5000 pr. stævne
LM-finaler
pr.
RG-finaler
pr.
LM-finaler Cupper
pr.
RG-finaler Cupper
pr.
RG-finale hold
pr.
LM-finale hold
pr.
DM juniorer
pr.
Lokale turneringer
pr.

spiller

kr. 200,00

spiller

kr. 200,00

spiller
spiller
spiller
spiller
spiller
spiller
spiller
spiller

kr. 150,00
kr. 125,00
kr. 100,00
kr. 50,00
kr. 75,00
kr. 75,00
kr. 200,00 – eller efter aftale med DDBU
kr. 75,00

Retningslinier for bøder:
Udeblivelse – hold inkl. Oprykningsfinale kr. 1.500,00
Trækning af hold i elitedivisionerne
kr. 5.000,00
Trækning af divisionshold
kr. 2,500,00
Afbud i elitedivisionerne pr. kamp
kr. 1,500,00
+ udgifter i.h.t. turneringsreglementet § 12 stk. 7
Afbud til DM indledende runde efter udskrivelse af
første runde (tildeles klubben)
kr. 300,00
Afbud til DM finaler (tildeles klubben)
kr. 500,00
Såfremt klubben vurderer at den udstedte bøde ikke er berettiget skal klubben indsende en skriftlig
ansøgning om fritagelse for bøden til DDBU senest 3 dage efter hændelsen er foregået. Det til enhver
siddende turneringsudvalg behandler herefter den indkomne ansøgning.
Udeblivelse fra DM finaler udløser en karantæne på 2 år (Indeværende + efterfølgende sæson i den
disciplin forseelsen er begået) + bøde på kr. 500,00
Udeblivelse - individuel inkl. LM-finaler
kr. 500,00
Manglende indsendelse af resultatskema – skal være poststemplet senest 1 hverdag efter spilledag.
Ved fremsendelse af skema pr. E-mail skal mailen være fremsendt senest 1 dag efter spilledagen.
Bøden andrager
kr. 300,00
Mangelfuldt og/eller forkert udfyldt resultat skema
Kr. 300,00
Hold der undlader at kontakte Ritzaus Medieservice efter påkrav
Kr. 200,00
Vurderer turneringsledelsen at en spiller har udvist usportslig optræden tildeles spilleren en bøde på
Kr. 500,00

Dagsordenens punkt 13. Valg

Formand for bestyrelsen Mikael Toft
Villig til genvalg

Kasserer Pia Thybo
Afgår udenfor tur
Bestyrelsen opstiller Niels Chr. Kjær – for 1 år

Formand for aktivitetsudv. Carsten Andersen
Villig til genvalg

Medlem af bestyrelsen Niels Chr. Rasmussen
Villig til genvalg

Formand for turneringsudvalget Niels Chr. Kjær
Afgår udenfor tur
Bestyrelsen opstiller Jan Mortensen – for 1 år

Formand for Eliteudvalget Jan Mortensen
Afgår udenfor tur
Bestyrelsen opstiller Michael Lohse – for 1 år.

Første suppleant til bestyrelsen John Nielsen
Villig til genvalg

Anden suppleant til bestyrelsen
Posten er ledig

Medlem af ordensudvalget Per Sylvest Hansen
Afgår efter tur
Bestyrelsen opstiller Jan Olsen for 3 år.

Suppleant til ordensudvalget Fritjof Dittmann
Villig til genvalg

Suppleant til ordensudvalget Ole Pedersen
Afgår efter tur – posten er ledig

Medlem af sportsappeludv. Kim Jørgensen–for 3 år Villig til genvalg

Suppleant til sportsappeludv. Benny Kjærsgaard
Villig til genvalg

Suppleant til sportsappeludv. Erling Lysdahl Hansen Villig til genvalg

Suppleant til sportsappeludv. Gudmund Hindberg
Villig til genvalg

Intern revisor Steen G. Hansen
Villig til genvalg

Intern revisor Morten Themstrup
Villig til genvalg

Intern revisorsuppleant Harry Dahl
villig til genvalg

Dagsordenens punkt 14. Eventuelt
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Påtegning på årsrapporten

PI

Til bestyrelsen i Den Danske Billard Union

KO

Den uafhængige revisors erklæringer

Vi har revideret årsrapporten for Den Danske Billard Union for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011.
Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance
og noter. Årsrapporten udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af
sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for unionens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende
billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af unionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering
af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den
samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2011 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget.
Budgettal for 2012 er ikke omfattet af vores revision.

København, den 13. april 2012
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Kristensen
statsaut. revisor
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Den Danske Billard Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon:
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Oplysninger om unionen
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Ledelsesberetning

43 26 20 82

Bestyrelse
Mikael Toft, formand
Henning Schultz, næstformand
Pia Thybo, kasserer
Jan Mortensen, eliteudvalgsformand
Niels Chr. Kjær, turneringsudvalgsformand
Carsten Andersen, aktivitetsudvalgsformand
Niels Chr. Rasmussen

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Torben Kristensen

Bank
Spar Nord Bank

Momsregistrering
Den Danske Billard Union er som forening som hovedregel momsfritaget.
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Ledelsesberetning

Driftsresultatet udviser et bedre resultat på i forhold til 2010, da årets resultat udviser et
overskud på 143 tkr. mod et underskud i 2010 på 107 tkr.
DDBU's egenkapital er ændret til 328 tkr. mod 185 tkr. primo 2011. Egenkapitalen for 2011
er kun ændret med årets overskud.
Årets resultat udviser et overskud på 143 tkr. efter afskrivninger mod et budgetteret overskud
efter afskrivninger på 3 tkr., dvs. et større overskud på 140 tkr.

Dette større overskud kan forklares ud fra nedenstående gennemgang af driften, hvor de
enkelte områder af DDBU's drift for 2011 gennemgås og sammenholdes med budgettet.
DDBU's realiserede indtægter er samlet 258 tkr. større end budgetteret. Dette skyldes primært, at der er modtaget 261 tkr. mere i turneringsindskud samt 15 tkr. mere i øvrige tilskud
fra DIF. Modsat er der modtaget og indtægtsført 18 tkr. mindre i sponsorindtægter end forventet.
DDBU har i 2011 oppebåret en samlet omkostning til renter og kursregulering på værdipapirer på 4 tkr. mod en indtægt på denne post på 39 tkr. i 2010. Der er ikke budgetteret med
denne omkostning. DDBU har i årets løb optaget et lån på 250 tkr. hos DIF, og renter hertil
er med i nettorenteomkostningen for 2011. Endvidere var der større kursreguleringer på
værdipapirer i 2010 end i 2011.
DDBU's samlede omkostninger er 124 tkr. større end budgetteret og forventet.
Dette større forbrug er sammensat af mindre og større forbrug på de enkelte områder inden
for den daglige drift af DDBU.
Aktivitetsudvalget har brugt 251 tkr. mod et budget på 321 tkr., dvs. et mindre forbrug på
69 tkr. Dette mindre forbrug sammensætter sig i hovedtræk af merforbrug til ungdomsringen
på 15 tkr. og drift af udviklingskonsulent på 57 tkr. samt mindre forbrug til drift af billardskoler på 35 tkr. og klubbesøg på 26 tkr. Der har været afsat penge til flere aktiviteter, hvor
disse ikke har været igangsat i år, hvilket kan skyldes manglende tilmeldinger.
Eliteudvalget har brugt 374 tkr. mod et budget på 540 tkr., dvs. 166 tkr. mindre end forventet. Den primære årsag til dette mindre forbrug er afsatte midler til pulje til internationale
stævner på i alt 70 tkr., hvor denne aktivitet ikke har været afholdt i 2011. Endvidere har der
været brugt 58 tkr. mindre til coaching. Modsat er der brugt 44 tkr. mere til 3-bande samt
27 tkr. mere til grand prix turneringer.
Turneringsudvalgets forbrug for 2011 udgør 355 tkr. mod et forventet forbrug på 217 tkr.
Dette merforbrug på 138 tkr. kan i hovedtræk forklares således: Der er brugt 61 tkr. mere til
afholdelse af DM-finaler inkl. køb af medaljer til samtlige turneringer i DDBU regi samt
66 tkr. til afholdelse og drift af øvrige turneringer som cupper m.v. med undtagelse af medaljekøb.
PR/sponsorudvalget har brugt 1 tkr. mere i 2011 end forventet. Der har været en forventet
indtægt til drift, herunder tryk af Sports Billard, på 25 tkr. Denne indtægt er ikke modtaget i
2011. Samtidig er der brugt 11 tkr. mindre til drift af udvalget samt 9 tkr. mindre til tryk af
Sports Billard.
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DDBU's fællesomkostninger har overskredet det budgetterede beløb med 221 tkr. Den primære årsag til overskridelsen er merforbrug til lønninger på 89 tkr. Dette skyldes bl.a. fratrædelsesgodtgørelse på 96 tkr. Endvidere har der været merforbrug på bogføringsmæssig
assistance fra DIF på 39 tkr. og it, telefoni og web-udvikling på 32 tkr. Endelig har der været
større omkostninger til kørsel og mødeomkostninger til ansatte, hvor der kun er afsat 30 tkr. i
budgettet mod et forbrug på 72 tkr., dvs. et merforbrug på 42 tkr.
Det forventes fra bestyrelsens side, at resultatet for 2012 vil blive positivt på 7 tkr. Der vil
stadig være aktivitet i DDBU samtidig med, at egenkapitalen forsøges holdt intakt.
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Årsrapport 1. januar - 31. december

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september
2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som
modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Årsrapporten for Den Danske Billard Union for 2011 er aflagt efter nedenstående regnskabspraksis.

Resultatopgørelse
Indtægter
Indtægter/tilskud indregnes i den periode, hvori de er optjent.

Omkostninger
Der foretages periodisering af omkostninger.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

Værdipapirer
Unionens værdipapirer måles til kursværdien på statusdagen.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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ABCD
Dansk Billard Union
Årsrapport for 2011

Resultatopgørelse
Note
Indtægter
Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund
Medlemskontingenter
Turneringsindskud
Tilskud § 44
Sponsorindtægter
Annoncer
Finansielle indtægter, netto
Øvrige indtægter

1

2
3
4
5
6

Omkostninger i alt
Årets resultat før afskrivninger
Afskrivninger
Årets resultat

061100 / 1351931_1

Budget
2011

2011

Indtægter i alt

Omkostninger
Aktivitetsudvalget
Eliteudvalget
Turneringsudvalget
Sponsor/PR-udvalget
Fællesomkostninger

PI

KO

Årsregnskab 1. januar - 31. december

7

2010

2.010.800
994.760
793.825
13.781
73.000
31.000
-3.646
41.714

1.995.800
1.000.000
533.000
13.000
91.000
28.000
0
36.000

2.062.639
998.075
536.040
13.643
91.000
28.000
38.813
32.840

3.955.234

3.696.800

3.801.050

251.270
373.719
355.117
28.301
2.779.768

320.600
540.000
217.000
27.500
2.558.905

308.221
342.114
275.150
36.879
2.889.313

3.788.175

3.664.005

3.851.677

167.059

32.795

-50.627

24.361

30.000

56.507

142.698

2.795

-107.134
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ABCD

Note
AKTIVER
Anlægsaktiver
Inventar

PI

Balance

KO

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Dansk Billard Union
Årsrapport for 2011

2011

2010

67.336

77.512

265
231.907
47.767
35.200
488.660
159.480
0

3.667
154.482
48.940
67.100
520.289
78.393
2.780

AKTIVER I ALT

963.279
1.030.615

875.651
953.163

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo
Overført resultat

185.175
142.698

292.309
-107.134

Egenkapital i alt

327.873

185.175

Gældsforpligtelser
Lån, Danmarks Idræts-Forbund
Mellemregning, Danmarks-Idræts Forbund
Skyldige feriepenge
Skyldige omkostninger
Skyldig moms

225.000
268.392
161.437
37.309
10.604

0
476.205
190.713
79.416
21.654

702.742
1.030.615

767.988
953.163

Omsætningsaktiver
Mellemregninger
Tilgodehavender
Varelager og øvrige beholdninger
Aktier
Obligationer
Bankindestående
Postgiroindestående
Omsætningsaktiver i alt

Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

061100 / 1351931_1
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ABCD

Dansk Billard Union
Årsrapport for 2011

Noter
2011
1 Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund
Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund
Udviklingskonsulent, DIF
Øvrige tilskud, Danmarks Idræts-Forbund

2 Aktivitetsudvalget
Grand Prix
Billardskoler
Projektudvikling
Billardkonference
Udviklingskonsulent og drift inkl. kurser
Klubbesøg
Uddannelse, HP inkl. tilmeldningsgebyr
Talentinstruktion
Uddannelsesweekend
Uddannelse af begynderinstruktør
Regionsinstruktion
Ungdomsringen inkl. tilskud
Møder
øde
Kurser
Nye ideer og tiltag
Dvd-produktion inkl. salg
Klubudvikling
Trykning og indkøb af diverse materiale
Materialerevision

3 Eliteudvalget
Mødeomkostninger
5-kegler, basis
Carambole, basis
Pool, basis
Snooker
International coaching
Talentinstruktion
Pulje til internationale stævner
Tilskud, diverse Tour m.v.

061100 / 1351931_1

PI

KO

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Budget
2011

2010

1.790.800
170.000
50.000

1.790.800
170.000
35.000

1.769.052
170.000
123.587

2.010.800

1.995.800

2.062.639

0
418
0
0
150.509
3.987
4.125
0
13.679
12.944
18.968
20.166
13.499
3. 99
9.475
0
0
3.500
0
0

12.000
35.000
0
0
93.600
30.000
5.000
0
25.000
15.000
25.000
5.000
20.000
0.000
15.000
15.000
0
15.000
0
10.000

17.841
11.732
2.577
2.441
157.243
6.782
-5.882
1.480
30.058
10.243
0
30.120
25.773
5.773
0
6.068
3.404
0
5.991
2.350

251.270

320.600

308.221

5.235
39.851
93.520
49.289
7.601
11.797
34.702
0
131.724

10.000
55.000
50.000
90.000
15.000
70.000
75.000
70.000
105.000

25.816
31.637
47.960
74.705
23.705
58.209
16.218
0
63.864

373.719

540.000

342.114
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ABCD

Dansk Billard Union
Årsrapport for 2011

Noter

PI

KO

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Budget
2011

2011
4 Turneringsudvalget
Mødeomkostninger, inkl. licenskort
Unionsmesterskaber, regionsfinaler mv.
DM, slutspil

5 Sponsor/PR-udvalget
Mødeomkostninger, inkl. tryksager m.v.
Tenax Double
Billardbladet
Billardbladet, annoncer
Billardbladet, tilskud og sponsorat

6 Fællesomkostninger
Bestyrelse og forretningsudvalg
Årsmøde
Billardkonference
Internationale møder
Diverse møder
DIF-møder
Husleje
Revision
Bogføringsassistance
Lønninger
Gebyrer m.v.
Forsikringer
Telefon, it-omkostninger og web-udvikling
Tryksager, kopier og porto m.v.
Leasing af fotokopieringsmaskiner
Repræsentation og gaver
Kontingenter
Kontorhold og småinventar
Beklædning
Rengøring
Kørsel, mødeomkostninger, ansatte
Kursus
Tab på debitorer
Øvrige omkostninger

061100 / 1351931_1

2010

51.469
177.836
125.812

40.000
112.000
65.000

73.620
106.323
95.207

355.117

217.000

275.150

1.166
10.916
16.219
0
0

12.500
15.000
25.000
0
-25.000

15.088
15.250
22.951
-4.410
-12.000

28.301

27.500

36.879

98.375
8.763
0
20.994
2.781
2.187
49.404
35.970
97.350
1.904.846
4.952
47.106
161.844
104.233
79.234
13.195
28.601
20.895
2.381
1.637
72.170
2.161
0
20.689

48.400
36.500
58.000
1.815.720
7.200
50.045
130.000
72.000
80.000
7.200
31.900
36.000
0
1.740
30.000
4.200
0
0

68.489
32.921
78.920
31.121
1.843
1.263
47.415
35.785
68.213
1.691.299
6.380
56.481
232.355
93.391
176.544
4.022
40.959
76.768
18.462
1.636
85.566
500
16.798
22.182

2.779.768

2.558.905

2.889.313

150.000
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Dansk Billard Union
Årsrapport for 2011

PI

Noter

KO

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Budget
2011

2011
7 Afskrivninger
Inventar
Regulering af varelager

24.361
0

30.000
0

33.645
22.862

24.361

30.000

56.507

2011
8 Inventar
Saldo pr. 1. januar 2011
Anskaffelse/afhændelse
Afskrivninger

061100 / 1351931_1

2010

2010
77.512
14.185

70.826
40.331

91.697
-24.361

111.157
-33.645

67.336

77.512
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ØlandsHusFonden

Dansk Billard Union
Årsrapport for 2011

2011

PI

DRIFTSREGNSKAB for 2011
Indtægter
Renter
Kursregulering, værdipapirer

2010

1.614
288

2.361
798

1.902

3.159

Omkostninger
Driftsomkostninger
Ydede tilskud

30
10.000

0

Omkostninger i alt

10.030

0

Årets resultat

-8.128

3.159

Indtægter i alt

Balance
2011
AKTIVER
Værdipapirer:
5 % Nykredit 83 D 2035
6 % Nykredit 3 C S 2009
Bankindestående:
Nykredit, konto nr. 2235 859
Nordea, konto nr. 101.150

2010

22.247
6.631

28.878

28.401
7.964

15
189.242

189.257

15
189.883

AKTIVER I ALT

218.135

226.263

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo
Overført resultat

226.263
-8.128

223.104
3.159

Egenkapital i alt

218.135

226.263

PASSIVER I ALT

218.135

226.263

061100 / 1351931_1
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Tuborgs Grønne Poolfond

Dansk Billard Union
Årsrapport for 2011

2011

PI

DRIFTSREGNSKAB for 2011
Indtægter
Renter

2010

0

4

0

4

Omkostninger
Driftsomkostninger
Ydede tilskud

327
203

0
0

Omkostninger i alt

530

0

-530

4

Indtægter i alt

Årets resultat

Balance
2011
AKTIVER
Bankindestående:
Spar Nord, konto nr. 4565 227.411
Spar Nord, konto nr. 4564 340.486

2010

175

159
546

AKTIVER I ALT

175

705

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo
Overført resultat

705
-530

701
4

Egenkapital i alt

175

705

PASSIVER I ALT

175

705

061100 / 1351931_1
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Budget

UDGIFTER

Budget
2012

Faktisk
2011

Budget
2011

Aktivitetsudvalget
Grand Prix
Billardskoler
Billardskoler, indtægt
Klubbesøg
Uddannelse High Performance
Uddannelse High Performance, tilmeldingsgebyrer
Regionsinstruktion
Uddannelsesweekend
Uddannelsesweekend, indtægt
Udd. af begynderinstruktører
Ungdomsringen
Ungdomsringen, tilskud
Udviklingskonsulent, drift ej løn
Møder
Projekter
Kurser
Klubudvikling
Materialerevision

0
50.000
-15.000
12.000
35.000
-30.000
30.000
37.000
-12.000
15.000
80.000
-45.000
110.400
20.000
40.000
20.000
20.000
10.000

0
10.418
-10.000
3.987
4.125
0
18.968
29.629
-15.950
12.944
50.331
-30.165
150.509
13.499
0
9.475
3.500
0

12.000
50.000
-15.000
30.000
35.000
-30.000
25.000
37.000
-12.000
15.000
40.000
-35.000
93.600
20.000
15.000
15.000
15.000
10.000

I alt

377.400

251.270

320.600

Eliteudvalget
3-bande
Pool
Snooker
5-kegle
Coaching
Tours
Pulje til int. stævner
Talentudvikling/instruktion
Møder

30.000
135.000
40.000
15.000
20.000
95.000
70.000
150.000
10.000

93.520
49.289
7.601
39.851
11.797
131.724
0
34.702
5.235

50.000
90.000
15.000
55.000
70.000
105.000
70.000
75.000
10.000

I alt

565.000

373.719

540.000

Turneringsudvalget
DM-finaler (inkl. medaljer 2011)
Landsfinaler
Regionsfinaler
Øvrige finaler (cupper m.v)
Licenskort
Præmier og medaljer
Møder
Drift af turneringer (inkl. licenskort og møder 2011)

61.000
38.000
52.500
0
12.000
106.400
15.600
12.000

125.812
43.349
60.425
74.062
0
0
34.290
17.179

65.000
30.000
50.000
32.000
0
0
15.000
25.000

I alt

297.500

355.117

217.000

PR/Sponsorudvalget
Bladet
Bladet, indtægter
Nyhedsbreve
Møder, drift udvalg
Aktiviteter, Tenax Double

0
0
0
0
15.000

16.219
0
0
1.166
10.916

25.000
-25.000
0
12.500
15.000

I alt

15.000

28.301

27.500

DDBU fællesudgifter
Møder
Husleje
Revision
Kurser
Lønninger
IT og telefon
Gebyrer
Tryksager, kopier og porto
Repr., gaver, spiller/leder
Forsikring, kollektiv/Codan/Sundhed
Kontingenter
Kontorhold og småanskaffelser
Leasing kopimaskine
Turneringsprogram fælles
WEB-side
Jubilæumsbog
Bogføringsmæssig ass. DIF
Rengøring
Diverse

150.000
50.400
0
4.200
1.698.986
90.000
7.200
66.000
12.000
48.085
29.000
30.000
80.000
40.000
20.000
32.000
85.000
1.740
30.000

133.100
49.404
35.970
1.904.846
161.844
4.952
104.233
13.195
47.106
28.601
20.895
79.234
0
0
0
97.350
1.637
97.401

150.000
48.400
36.500
4.200
1.815.720
90.000
7.200
72.000
7.200
50.045
31.900
36.000
80.000
40.000
0
0
58.000
1.740
30.000

I alt

2.474.611

2.779.768

2.558.905

Udgifter i alt

3.729.511

3.788.175

3.664.005

DIF - kvartalstilskud
DIF- tilskud revision+int.møder
Kontingenter
Turneringsindskud
DIF/udviklingskonsulent
§ 44 tilskud
Annoncer
Sponsorer
Diverse

1.669.512
10.000
1.075.000
707.000
170.000
13.000
25.000
55.000
42.000

1.790.800
50.000
994.760
793.825
170.000
13.781
31.000
73.000
38.068

1.790.800
35.000
1.000.000
533.000
170.000
13.000
28.000
91.000
36.000

Indtægter i alt

3.766.512

3.955.234

3.696.800

37.001

167.059

32.795

-30.000

-24.361

-30.000

7.001

142.698

2.795

INDTÆGTER

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER
Afskrivninger
RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER
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Vi er kun et klik herfra!

6 guldkorn fra
Går du og drømmer om en ny kø - så tjek disse lækre køer fra Longoni - priser fra...

Longoni Black Fox S **, 1 spids - Kr. 1.095,-

Longoni BS CS6 **, 1 spids - Kr. 1.249,-

Longoni Flexa **, 1 spids - Kr. 1.499,-

Longoni Taormina ****, 2 spidser - Kr. 3.495,-

Longoni Monviso ****, 2 spidser - Kr. 3.595,-

Longoni Anversa ****, 2 spidser - Kr. 4.395,-

Alt i køer - Longoni, Buffalo,
Adam, Schuler, Maxton,
Cuetec, Layani m.fl.
HUSK - at få din klubrabat,
når du som spiller handler
hos os.

Jylland & Fyn
Ladegårdsvej 10-14
7100 Vejle

Sjælland & Øer
Husby Allé 15
2630 Taastrup

Tlf.: 70 13 13 33

