Referat af bestyrelsesmødet 30.–03. - 2020 kl. 19:00 over MS teams
Deltagere:
Torsten Danielsson
Tage Lauridsen
Erik Søndergaard
Thomas Andersen
Marianne Mortensen
René Bak
Martin Søndergaard
Kent R Erichsen
Jan Mortensen
Jan Bemmann
Rune Kampe
Fraværende: ingen.

TD
TL
ES
TA
MM
RB
MS
KE
JM
JB
RK

Formand DDBU
Næstformand DDBU
Kasserer DDBU,
Bestyrelsesmedlem DDBU
Ungdomsleder DDBU
Pool ansvarlig DDBU
Snooker ansvarlig DDBU
Elitechef DDBU
Turneringsudvalgsformand
Generalsekretær DDBU
Sekretariatsmedarbejder

Dagsorden:
1. Velkommen
2. Nyt bestyrelsesmedlem
3. Generalsekretæren / Sekretariatsmedarbejderen meddeler
4. Formanden meddeler
5. Ungdomsprojekt / Skoleprojekt v. Tage Lauridsen / Marianne Mortensen
6. Disciplinansvarlige og udvalg opdaterer (max. 3 min)
7. Økonomi - Kassereren opdaterer omkring 2019 resultat og budget 2020 samt
udfordringen med implementering af det nye økonomisystem
8. Spilleregler og materialereglementer fremlægges til orientering efter revision
9. Årsmødet i Vissenbjerg d.13.juni
o
o
o
o
o
o

Forløb
Visionsplanen vedtages inklusiv del-visionsplanerne
PR-Marketingsplanen forelægges og vedtages
Nødvendige vedtægtsændringer i relation til ovenstående vedtages
Øvrige nødvendige vedtægtsændringer
Bestyrelsessammensætning fremadrettet

10. Eventuelt

Ad. punkt 1
TD bød alle rigtig hjertelig velkommen til bestyrelsesmøde.
Ad. punkt 2
TD bød Tage Lauridsen velkommen som konstitueret næstformand efter at Michael B.
Nielsen har trukket sig fra posten. Tage skal vælges på årsmødet og først derefter får han
officiel stemmeret i bestyrelsen og FU.
Ad. punkt 3
Der var ingen meddelelser.
Ad. punkt 4
Karantænesagerne fra UMB rettet mod AS og TC er blevet behandlet i FU, hvor det blev
besluttet, at de to personer også skal have karantæne fra DDBU´s turneringer. TC er
indforstået med konsekvenserne, men AS har rettet en klage til Ordensudvalget, der
imidlertid ikke har noget at gøre med en karantæne, der er givet af et
Verdensbillardforbund. I Ordensudvalget blev man enige om at sende sagen tilbage til
turneringsudvalget, som har behandlet sagen og besluttet, at tidsfristen for at appellere på
én måned for længst er overskredet, hvorfor klagen afvises og karantænen fortsætter
derfor indtil 15. juli 2020
KE sagde, at UMB meldte ud at man fik helt op til 3 års karantæne ved at deltage i flere
PBA turneringer.
TD nævnte, at TC og AS kun har fået 1 års karantæne af UMB og DDBU, som automatisk
forlænges med yderligere 1 år, hvis de spiller PBA turnering efter den 14. juli.
TD meddelte at der ikke var sket noget PBA og UMB-konflikten det sidste halve år. Pga.
covid-19 er sagen udsat.
Beslutningerne vedrørende de nye veste skubber vi til et andet møde, da vi skal være
fysisk samlet for at kunne se stofprøverne. Til orientering er der afsat 15.000 kr. til indkøb
af vestene og der er indhentet et godt tilbud fra BK Grøndals skrædder på 400 kr. stk.
Vi er i gang med at lave et formelt samarbejde med Petanque og Dart forbundene (i første
omgang omkring boligforeninger), der går ud på at få kortlagt, hvor meget de 3 sportsgrene
(billard, petanque og dart) bliver spillet i Danmark. Det er interessant for DDBU at finde
synergier mellem foreningerne og spillerne.
Projektet skulle gerne søsættes her i sensommeren. Muligvis forsinket pga. covid-19krisen. Vi er ved at sætte fælles hånd på en DIF-ansøgning til et pilotprojekt, der har en
rammebevilling på ca. 250.000 kr. Vi starter med at kortlægge et mindre geografisk område
og på baggrund af erfaringerne laves efterfølgende en landsdækkende kortlægning. Det er
et meget vigtigt værktøj i forhold til vores visionsplan, at vi kan få kortlagt alt, hvad der
hedder billard i Danmark.
Opfølgning på VM 3-bande i Randers: evaluering af samarbejdet med TV 2. De har vist stor
interesse for at fortsætte samarbejdet og givet grønt lys for at dække alt, hvad vi laver af
internationale turneringer fremover.

Den store skoma’rturnering er vi kommet rigtig langt med. Der er nedsat et udvalg, som er i
gang med planlægningen. Udvalget består af Brian ”Trucker” Jensen (formand), Thomas
Willer, Allan Fastholm og Rune Kampe.
Vi laver en ”3 trins raket”.
1. Kvalifikationsturnering på 2-300 spillesteder.
2. Regionsfinaler i dartatmosfære/stemning, hvor der bliver spillet seriøst billard, men også
festet og hygget blandt publikum.
3. Selve finalen spilles mellem jul og nytår.
Planen er, at det skal gøres til en tradition de næste 5 år, at 3. juledag spilles et brag af en
finale. På den lange bane er målet Cirkus Bygningen eller Vega etc, hvor der skal være
plads til ca. 500 tilskuere. Projektet er allerede officielt skudt i gang, og FU har givet
skoma’rgruppen et budget, på i første omgang 10.000 kr. til de faste udgifter, kørsel osv.
TD nævnte, at projektet kan blive altafgørende for, hvordan vi får håndteret hele skoma’r
situationen i DDBU. Pga. gammel nag miljøerne i mellem, helt tilbage fra 80´erne og frem,
med røg, tobak og karantæner. Med dette projekt lægger vi an til at redefinere sporten.
DIF ville dengang ikke have noget med skoma’r at gøre – i dag har de fuldstændig skiftet
mening. Der antages at ca. 100.000 mennesker spiller skoma’r, hvilken er et kæmpe
rekrutteringsområde for DDBU. Vi skal have lavet en folkesport ud af skoma’r, vi skal have
skoma’r ind som disciplin, men det kommer vi senere ind på.
Mht den økonomiske risiko for DDBU, så bliver eventet drevet juridisk i et separat selskab
uden risiko og indflydelse på DDBU’s økonomi.
Vi har bevilliget 25.000 kr. til Shootout Tour / Danish Skoma’r Masters 2021. Bl.a. for at
bygge broer og styrke signalværdien i det gode projekt. Vi skal finde en gylden vej, så
skoma’r bliver en pengemaskine for DDBU på længere sigt, i form af flere medlemmer, som
i sidste ende giver større tilskud fra DIF, og dermed får vi flere midler til at udbrede
billardsporten. Der er mange knapper vi skal trykke på, men vi skal gøre det varsomt – det
ved vi godt. Derfor har vi netop valgt disse 4 personer til at løse opgaven.
Vedrørende sekretariatets opgaver efter generalsekretæren er væk: FU overtager rent
juridisk den daglige drift af organisationen. TD, Tage, og Erik vil bruge mere tid på praktiske
opgaver, dvs. godkendelse af fakturaer og udgiftsbilag osv. Runes skal kontere bilag. Målet
er, at Rune højest bruger 10% af sin tid på økonomi, så vi får mere arbejdstid lagt over på
PR/marketing og stadigvæk sørger for, at der er en rigtig god servicering af klubber og
medlemmer.
TD nævnte, at Jan bliver tilknyttet i en periode endnu som frivillig konsulent for at gøre
Rune mere sikker i de daglige arbejdsgange. Jan kan stadig kontaktes på samme tlf.
nummer og e-mail.
Ad. punkt 5
MM nævnte, at ungdomsprojektet har været undervejs i et par år. Lasse Højstrup Sørensen
har udarbejdet en projektbeskrivelse: Billard i Skolen med titlen ”Idræt til Hjernen”. Målet er
at få flere børn til at spille billard. Vi skal i kontakt med alle idrætslærerne, som skal lave et
forløb med deres klasse. Billarden vil bestå af forskellige lege og skills, hvor alle kan være
med fra niveau 0. Aktiviteterne vil foregå på skolerne eller SFO’erne, på transportable
borde indkøbt fra CEB. Forløbet skal afsluttes med besøg i den lokale billardklub. Lasse
har sat nogle tal på i forhold til vores mål: ca. 20 klubber skal med på ideen, som så hver vil

få besøg af 10 skoleklasser = 200 skoleklasser = 5000 elever i alt ud i klubberne, med håb
om at minimum 50 melder sig ind.
TD nævnte at projektet er baseret på virtuel og digital undervisning, der bliver lavet en
hjemmeside og en hel række SoMe-sider som Facebook, Instagram, evt. Snapchat samt
undervisningsmateriale til alle skoler i Danmark.
Bestyrelsen drøftede projektets indhold, målgruppe, fordomme mod projektet,
markedsføring og økonomien i projektet.
TD nævnte, at vi har sat 100.000 kr. af i år. FU blev enige om, at vi skal have et budget til
produktion af undervisningsmateriale, SoMe, hjemmeside osv. Derefter kan vi se på
rådighedsbeløbet til fase 2. Aftalegrundlaget med DIF omkring sporarbejdet er mindst
100.000 kr. per år de næste 3 år. Lasses Højstrups budget ligger samlet på 327.000
inklusiv 2 års drift.
TD nævnte, at officielt er det TL som er leder og tovholder på projektet i tæt samarbejde
med Ungdomsudvalget og Pooludvalget.
Ad. punkt 6
JM informerede om udfordringerne med samfundets nedlukning pga. covid-19-krisen, som
også påvirker vores turneringsafvikling. Der arbejdes med en plan A, B og C.
Vi har fået en ansøgning fra en ny klub i Odense (Odense Firmasport ca. 10 borde) Hanne
og JM besøger dem, når det igen bliver muligt.
TD nævnte, at vi er i gang med at lave en billardklub i Tønder – firmasporten har meldt sig
på banen med ca. 40 medlemmer.
KE sagde, at han var lidt bekymret for, at disciplinerne fremadrettet bliver styret at de
enkelte disciplinansvarlige og i samme ombæring droppes Udtagelseskomiteen. Vi mangler
en erstatning i form at et 3-bande-pointsystem – nationalt og internationalt. Han har lavet et
oplæg om, hvordan man optjener penge til at deltage i internationale turneringer baseret på
placeringer og antal sejre etc. Det var konkret siloopdelingen, som vækker min bekymring.
Vi har tidligere set stor forskel på behandlingen af vores elitespillere disciplinerne imellem.
Det har vi brugt en del år på at få harmoniseret, hvilket de disciplin ansvarlige ikke altid har
været enige i.
Dette frygter jeg går lidt op i røg igen, og vi dermed ser at udøverne behandles meget
forskelligt disciplinerne imellem. Det bliver en svær opgave for FU at håndtere, med mindre
der laves helt fast regler, som man kender fra virksomheder og lign.
XX får man pr. kørt km. XX får du i diæter pr. døgn. XX får du til overnatning. De beløb kan
dog variere fra land til land.
Vi skal væk fra at være snitfikseret i Danmark.
KE´s bekymring afstedkom en diskussion i bestyrelsen om etiske regler vedrørende
udtagelseskriterier, deltagelse i udenlandske turneringer og om præmiepenge.
MM nævnte, at vi bør se alle ungdomsturneringerne efter i krogene og arbejde på at
ensarte dem i forhold til aldersgrænser og distancer. Herefter kan vi planlægge
instruktionssamlinger.
RB informerede om, at Pool har haft en samlingsweekend for ungdoms- og

seniorlandsholdet. 18 timers fantastisk træning af Niels Feijen. Dyrt, men godt givet ud – vi
laver en evaluering.
MS fortalte, at Nordic Snooker Championship var en stor succes, vi har fået god feedback
fra landene.
MS nævnte, at Per Micky Christensen nu er uddannet til officiel EBSA/WPBSA
snookercoach. Per blev kaldt hjem før EM start pga. covid-19-krisen, og Daniel Kandi
valgte at blive hjemme. Der var ca. 150 mand tilmeldt EM. Alligevel valgte EBSA, at
fortsætte turneringen med kun 59 mand, til stor kritik fra nær og fjern.
MS nævnte, at Aarhus Pool & Snooker skal opgradere materialet i forhold til store stævner,
og ildsjæle/tovholdere savnes til afholdelse af arrangementer – det samme er gældende for
Odense.
TD informerede om, at vi på sigt skal have alternativer til Copenhagen Pool & Snooker
House i forhold til større arrangementer. Vi har en særlig opgave med at skaffe tovholdere
især i forhold til Aarhus Snooker & Pool.
JM fortalte, at der er nedsat et 5-kegleudvalg bestående af: Tejs Tafdrup, Jonas Raagner,
Rico List og René Hendriksen. Deres opgave bliver, at lave en ny tour-struktur til den
kommende sæson.
TL nævnte, at KE’s 3-bande udtagelsessystem skal finpudses inden næste møde. Kun
Europacuppen for hold er pt eneste turnering, som ikke er aflyst pga. coronakrisen.
TL informerede om, at vi er udfordret på elitetouren i forhold til antal tilmeldinger.
Omlægning af elitetouren er på tegnebrættet. Holdturneringen lider også under en for smal
spillerbase – vi mangler ny tilslutning.
KE fortalte, at vi har en sportslig udfordring, hvis vi ikke får spillet nedrykningspillet, ryger
Vejle måske ud. Mht. tours, har belægningen været for ringe i forhold til niveauet – de
bedste har manglet i for høj grad. Vi har lagt op til en rullende rangliste, som vi kender det
fra 5-kegle. Det skulle gerne have en positiv effekt.
TL meddelte, at nedrykningspillet har første prioritet.
JM fortalte, at der er en risiko for, at de 2 nederste hold i elitedivision i kegler automatisk
må rykker ud.
Ad. punkt 7
ES meddelte, at vi skulle have fået en mail fra Pennero med opfordring om at læse
Årsrapporten igennem samt underskrive den via digital signatur – deadline fredag. I år
slipper vi for at mødes fysisk – det er besluttet fra DIF’s side. 138.000 kr. i underskud for i
år og et budgetteret underskud i 2021 på 268.000 kr.
ES informerede om, at vores nye økonomisystem er forsinket, IKC’s medarbejdere er
udfordret på tiden, da alle forbundene skal over til det nye system. Planerne er udskudt
med super smarte delrapporter.
ES nævnte, at vi har fået en spændende uopfordret henvendelse fra Charlotte Sørensen,
med opfordring til godkendelse som forening hos skat. Der kan opnås fradrag ved

eksempelvis gaver til unionen og underforstået også til medlemsklubber. ES vil følge op på
sagen – mere info findes på DDBU’s facebook gruppe. Dansk Sejl Union, Golf, og
Håndbold er ”godkendt til at modtage gaver".
TD supplerede med at fortælle, at projekter og donationer ifølge Dansk Sejl Unions
hjemmeside er fradragsberettiget op til 15.900 kr. Det undersøges nærmere af ES.
Ad. punkt 8
TD informerede om, at revidering af spilleregler og materialereglementer er blevet
bearbejdet, først af de disciplinansvarlige og senere af en professionel tekstforfatter. Vi skal
kikke det grundigt igennem i forhold til ånden og det faglige. Poolreglerne mangler
revidering.
Ad. punkt 9
TD nævnte vedr. årsmødet følgende: at Temamødet i år er udskiftet med ”et Søren
Søgaard udsalgsstand”. Forskellige produkter sælges til en speciel årsmødepris, samtidig
bliver der en præsentation af 3 forskellige scoreboards (billard/materielt/møde).
Jan Bemmanns afskedsreception holdes i forbindelse ved årsmødet.
TD fremlægger visionsplanen og del-visionsplanerne, som hele bestyrelsen har læst
grundigt igennem op til mødet.
TD spurgte, om der er kommentarer til ”DDBU Ny Organisation” som er vores
hovedvisionsplan?
KE svarede, at organisationsdiagrammet er forkert – ungdomsudvalget og
turneringsudvalget er tværgående organisationsbjælker i forhold til siloerne med
disciplinerne – de to går på tværs af flere discipliner – det burde organisationsdiagrammet
illustrere. Alle udvalgene refererer til sekretariatet – hvilke er forkert – de skal referere til
FU.
TD sagde at det er fuldstændig korrekt, rent juridisk set - det laver vi om. Det er også hele
ånden i det, intet nyt i det.
TD forklarede, at ideen med at have 2 næstformænd er vi i år nødt til at droppe af praktiske
årsager. Ellers skulle der ikke være nogle direkte ændringer med mindre der kommer bedre
forslag.
MM spurgte, om kvindeudvalget ikke skal med ind under?
TD svarede, at Kvindeudvalget kommer med.
TD konkluderede, at med de ændringer, som er nævnt her godkender bestyrelsen
Visionsplanen med tilhørende forslag til vedtægtsændringer.
TD fremlagde i overskriftform DDBU’s PR / marketing plan. Hvis planen godkendes, skal
der laves en strategiplan. Den skal føres ud i livet og vi skal have skabt et helt nyt
”corporate identity”, til Den Danske Billard Union.

TD fremlagde nye logo forslag – nye udkast kommer senere til diskussion.
MM nævnte, at der skal være flag i logoet – det skal undersøges nærmere.
TD informerede om, at så snart logoet er på plads, laves mockuppet. Samtidig får vi lavet
nye facebook- og Instagramsider til alle disciplinerne, som skal præsentere DDBU udadtil,
på en hel ny spændende måde.
Formanden fremlagde bestyrelsessammensætningen, som skal sendes ud sammen med
indbydelsen til årsmødet. Alle var enige.
6 disciplinansvarlige i stedet for 5.
Tage Lauridsen - Carambole
Kent R Erichsen – Keglebillard
Tejs Tafdrup - 5-kegle
Brian Jensen - Skoma’r
Jakob Lyng - Pool (René Bak trækker sig pga. arbejde, men forsætter i udvalget)
Martin Søndergaard – Snooker
Marianne Mortensen - Ungdom samt Pige- og Kvindebillard
Thomas Andersen trækker sig fra bestyrelsen
Øvrige nødvendige vedtægtsændringer blev diskuteret grundigt igennem til senere
fremlægning.
Ad. punkt 10
Forslag til DDBU’s lederpris og årets spiller blev drøftet.
Formanden takkede Jan Bemmann for 17 års tjeneste for dansk billard: "Sjældent har jeg mødt en
mere dedikeret mand, som har fungeret i et svært job, i en svær omgangskreds og i et svært
forum. Du har forstået, at balancere mellem politik og ikke-politik og vidst, hvornår du skulle blande
dig og hvornår du skulle tie. Du har været en mentor for mig i de sidste 9 måneder, og jeg ønsker
dig alt held og lykke fremover i dit otium."
Formanden takkede bestyrelsen for et godt produktivt møde.

Mødet sluttede kl. 22:24
Referent: Rune Kampe, april 2020

