Referat fra Den Danske Billard Unions årsmøde den 26. juni 2021 kl.
13:00 i Idrættens Hus

Formanden Torsten Danielsson bød velkommen til forsamlingen og startede mødet med at mindes
de billardvenner, der er gået bort i løbet af sportsåret. Heriblandt Jørgen Rasmussen, Johnny Løf
og Jørn Forsberg Clausen. Æret være deres minde.

Punkt 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jan Bemmann, som blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at Årsmødet var lovligt indkaldt.

Punkt 2 Valg af mødesekretær
Rune Kampe blev foreslået af bestyrelsen og valgt til mødesekretær.

Punkt 3 Prøvelse af mandater
41 delegerede var stemmeberettigede.

Punkt 4 Bestyrelsens beretning til godkendelse
Torsten Danielsson (TD) supplerede beretningen med følgende punkter:
·
·
·
·
·
·

DDBU skal tilbyde klubber nye medlemskaber (A-kasse model – vi skal være billardens
interesseorganisation)
DDBU mener at der skal være plads til alle i billardsporten
DDBU/Thomas Bøgeskov har skaffet 25 nye klubber siden januar – ca. 879 nye
medlemmer
DDBU har iværksat to nye skomarturneringer: 2 Mands Hold & 4 Mands Hold (lanceres i
sommer med tilmeldingsfrist medio august)
DDBU fortsætter det tværsportsligt samarbejde med andre forbund
DDBU arbejder på at forbedre kommunikation

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Bedre resultatformidling under DM’er
Der arbejdes på flere sponsorater til billardsporten
Søren Søgaard A/S er igen vores nye hovedsponsor – vi skal ud til folket med vores store
events / DM´er vil fortrinsvis blive afholdt i indkøbscentre m.v. fremover.
DDBU har en ambition om at afholde et stort internationalt stævne hvert år
DDBU har et samarbejde med TV2-Sport
DDBU samarbejder med ældresagen om et aktivt fritidsliv
40 klubber har lidt medlemstab under Coronakrisen og der har været fremgang i 60 klubber
DDBU har nedsat en taskforce, bestående af dedikerede og erfarne billardledere, som skal
hjælpe klubber til medlemsfremgang
DDBU er i gang med at sættes konceptet i gang i uge 46 med Skomar Champ - The Open
(kval m. 180 spillere) og Skomar Champ - Final 16. 3.-4. juledag på Damhuskroen med
TV2 Sport som sender direkte 2 x 4 timer.
DDBU lancerer Skoleprojektet til september med 13-14 klubber samt 20+ skoler med fra
starten. DDBU håber flere klubber melder sig på banen til det ambitiøse projekt.
Gode råd fra Lokale- og Anlægsfonden: Hold øjnene åbne som klub – der er mange tomme
billige lokaler rundt omkring i centrum af byerne, hvor billardsporten kan blive synlig!

Torsten Danielsson sluttede beretningen af med at kommentere den hårde og nedsættende tone
på de sociale medier. Det er ikke en løftet pegefinger, men et håb om, at alle fremadrettet vil
bidrage til en bedre tone.
Derefter åbnede dirigenten for spørgerunden:
Torben Vildtbanegård ll stillede spørgsmål vedr. coronareglerne: Hvorfor har elitespillerne været i
stand til at træne og spille turneringer, når alle andre i DDBU ikke kunne?
Torsten Danielsson svarede, at DDBU fulgte Kulturministeriet og DIF’s regler om undtagelsen for
eliten. Thomas Bach, næstformand DIF, understøttede efterfølgende dette og takkede alle i
billardsporten.
John Vildtbanegård ll opfordrede til samarbejde med de mange skomargrupperinger iht. de nye
skomartiltag og datoplanen.
Torben Østjydsk BK stillede spørgsmålstegn ved de nye dresscoderegler, som er uden
repressalier i de lavere rækker.
Torsten Danielsson forklarede, at vi har lavet en skarpere sondring af bredden og eliten. Det har vi
gjort fordi der har været dusinvis af sager i de lavere rækker hvert eneste år, og det er ikke
meningen, at Turneringsudvalget skal bruge oceaner af timer på sådanne sager år efter år. Det er
rigtigt, at der ikke er repressalier, men vi lægger op til, at klubberne selv laver regler som spillerne
følger.
Henning, Gilleleje BK, pointerede, at der savnes bedre kommunikation i DDBU og et sted hvor
medlemmerne kan stille spørgsmål. Så undgår vi den hårde debat og de urimelige påstande og
personlige angreb i diverse facebookgrupper. Det hjælper ikke med alle de gode planer, hvis
baggrunden for beslutninger ikke kommer ud til medlemmerne. DDBU skal have bedre styr på

måden at kommunikere på. Det er ikke godt nok at medlemmerne skal skrive en mail til DDBU,
hvad skal vi så med alle de Facebooksider og grupper? Jeg opfordrer til at DDBU’s bestyrelse
kommer ud fysisk til klubberne og tager dialogen op der.
Torsten Danielsson takkede Henning og var meget enig i, at kommunikation er vejen frem. Vi har i
DDBU aldrig været dygtig nok til kommunikation, det må vi bare erkende. Når det så er sagt, så
har vi haft gode tiltag, som har fungeret i år. Vi har holdt 11 dialogmøder, hvor 40-50 klubber
deltog, og hvor vores visionsplaner har været til debat. Hanne og Jan fra Turneringsudvalget, har
2-3 årlige udflugtsture, hvor de besøger 8-12 klubber hver gang. Vi ønsker simpelthen ikke
debatten på Facebook. Hvis man ønsker at debattere, kan man med fordel tage fat i de
disciplinansvarlige - kontaktinformation findes på hjemmesiden, ligesom alle referater findes på
hjemmesiden. Alle beslutninger som tages på bestyrelsesmøder ligger tilgængeligt på
hjemmesiden (OM DDBU - dobbeltklik) – der kan man altid læse baggrunden for alle tiltag.
En ny måde DDBU kommunikerer med klubberne på, er via spørgeskema. Rune og Hanne
ringede rundt til samtlige klubber i januar og tog en længere samtale med formanden eller
kassereren. I spørgeskemaet var der 7 spørgsmål med bl.a. fremtidsplaner, Ældresagen,
pensionister, infrastruktur osv. Den næste spørgeundersøgelse kommer bl.a. til at omhandle
kommunikation og hvad klubberne ønsker. Vi har købt et nyt direct mail-system (Sendinblue), hvor
vi pt har ca. 4000 mailadresser. Planen er at kommunikere direkte til alle medlemmer løbende
omkring alle beslutninger i DDBU. Resultatformidling skal også forbedres efter sommerferien, det
har vi en klar strategi for.
Henning, Raa BK, efterlyste nyhedsbreve og sagde, at hjemmesiden er svær at finde rundt i, hvis
man ikke har stærke PC-skills. Raa BK har gjort er stort stykke arbejde for at samarbejde med
Ældresagen, det er endnu ikke lykkedes for Raa BK. Vi håber DDBU kan hjælpe. Efter 4 år, er der
stadig bøvl med spillelister, distancer og skemaer.
Jan Mortensen, TU, forklarede, at problemer med spilleskemaer og spillelister er ikke noget TU
kender til, men vi dykker gerne ned i den konkrete problemstilling.
Kent Erichsen orienterede om DDBU’s nye måde at kommunikere på. Der er sket rigtig meget i
den forgangne sæson. DDBU har fået ny hjemmesiden (ddbu.dk), som også fungerer som et slags
nyhedsbrev, hvor der bliver formidlet resultater og andet. Det gamle fysiske nyhedsbrev lå bare og
flød rundt omkring i klubberne. Jeg tror rigtig mange forveksler
turneringsportallen/billardresultater.dk med vores hjemmeside. Vi har lukket Pool og Snooker
hjemmesiderne, så vi kun kommunikere på ddbu.dk. Der er sket rigtig mange ting og det er en
løbende proces. Vi gør hvad vi kan for at forbedre os.
Søren Ulrik, Solrød BK takkede DDBU for at sæsonen kunne færdigspilles og konstaterede, at
Facebook ikke er til at styre. Klubberne har også et medansvar for den hårde debat og må gerne
informere deres medlemmer i, hvordan man kommunikerer på de sociale medier. Det er de få, og
ikke de mange, som skaber de negative tråde og stemning. Søren bad DDBU’s formand om
uddybelse vedr. tværsportsligt samarbejde.
Torsten Danielsson informerede om, at vi har været i dialog med bl.a. Dart, Petanque og Bowling
om muligt samarbejde (Senior OL). Vi har nogle synergier med netop de forbund, samme

klubstruktur osv. Vi skal se åbent på nye måder at forme billardklubber på. Nogle billardklubber har
allerede Dart, Petanque, brætspil og andre billardgrupperinger under samme tag.
Torsten Danielsson orienterede om en idé og et projekt, som bestyrelsen har på tegnebrættet.
Koncentrationssportens Hus er et projekt med inspiration fra Kampsportens Hus (finansierede af
blandt andet Mærsk), hvor man samler en masse forbund under et tag med fælles faciliteter. Det
giver en masse fordele, da alt vil være større, moderne og mere fremtidsorienteret. Det vil give
mulighed for at afholde store events, danske mesterskaber og promovere sporten mere
professionelt med bl.a. fælles overnatningsfaciliteter m.v. Projektet kræver midler fra fonde og
kommuner etc.
Efter spørgerunden blev Beretningen godkendt.

Punkt 5 Ordensudvalgets og Sportsappeludvalgets beretninger til orientering
I dette udvalg har der været en sag som Ove H. Jensen beskriver i det følgende:
Sag nr, 1/2020-2021
På en klubs ordinære generalforsamling opstod der en uenig med et medlem. Det eskalerede så
meget, at medlemmet sagde: ”jeg melder mig ud”, hvorefter han forlod mødet.
Efterfølgende mente medlemmet ikke at det var en gyldig udmeldelse, da det i henhold til klubbens
love skulle ske skriftligt. Klubben fastholdt, at han var udmeldt og trak ham fra alle turneringer.
Medlemmet ankede afgørelsen til DDBU’s FU, der stadfæstede klubbens afgørelse om, at han var
udmeldt.
Medlemmet ankede denne afgørelse til Ordensudvalget, hvor jeg erklærede mig inhabil.
Ordensudvalget konstituerede sig med Mikael Toft som formand, medlem Jan Olsen og suppleant
Per Jensen. Udvalget stadfæstede DDBU’s afgørelse.
Medlemmet ankede Ordensudvalgets afgørelse til DIF’ appeludvalg.
DIF’s appeludvalg har omstødt Ordensudvalgets afgørelse og fastslår, at medlemmets udtalelse
ikke er gyldig udmeldelse, hvorfor han stadig er medlem af klubben.
Begrundelsen for afgørelsen er, at udmeldelse jvnf. klubbens love skal være skriftlig og at en
udmeldelse skal være udtryk for medlemmets eget ønske.
Ove H. Jensen
Risskov, den 4. maj 2021
Der har ikke været sager i Sportsappeludvalget

Beretningerne taget til efterretning

Punkt 6 Regnskabsaflæggelse til godkendelse
Erik Søndergaard gennemgik regnskabet:
·
Et forventet underskud på 269.000 kr. blev til et overskud på 381.000 kr., pga. aflyste
internationale turneringer. DIF’s øremærkede tilskud til internationale turneringer fastholdes
·
2020 har på bundlinjen været et godt år for DDBU. Der har ikke været store reguleringer i
kontingenter og licenser osv.
Efter en spørgerunde blev regnskabet godkendt

Punkt 7 Vedtagelse af Visionsplaner.
Der var ingen visionsplaner til godkendelse

Punkt 8 Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

Punkt 9 Forslag til vedtægtsændringer
Torsten Danielsson orienterede om, at bestyrelsen har valgt at trække forslaget tilbage om at
ændre regnskabsåret så det følger sportsåret. Forslaget udskydes pga. de store udsving og
usikkerheden coronakrisen bringer.
Det fremsendte forslag til vedtægtsændringerne er rundsendt sammen med dagsordenen. Det blev
gennemgået og der var ingen bemærkninger.
Forslagene til vedtægtsændringer blev godkendt

Punkt 10 Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af gebyrer og kontingenter
Erik Søndergaard fremlagde budgettet, som indeholder uændrede gebyrer og kontingenter samt øpuljen. Vi ved ikke, hvor vi lander i denne her usikre coronatid. Med de her forbehold i mente, kan
vi godt konstatere, at vi ikke lander på det budgetterede underskud på ca. 495.000 kr. - men et

underskud der er noget mindre. Der er så mange uafklarede spørgsmål om de internationale
turneringer. Vi kan stå med et meget komprimeret og accelereret kampprogram i efteråret.
Bestyrelsen foreslår et nyt passivt medlemskab til nye klubber: Pris 250 kr. og 50 kr. for en
førstegangslicens.
Begge forslag blev vedtaget.
Budgettet blev godkendt

Punkt 11 Valg
Kasserer:
·

Erik Søndergaard genopstiller for 2 år

·
·

Tage Lauridsen for 2 år
Bestyrelsen opstiller Klaus Hansen for 2 år

·
·
·
·
·

Brian Jensen for 2 år
Bestyrelsen opstiller Helene Krogsgaard Mikkelsen for 1 år
Bestyrelsen opstiller Ole Møller Fransen for 2 år
Kent R. Erichsen genopstiller ikke
Tejs Tafdrup genopstiller ikke

·

Mikael Toft for 3 år

·
·

Per Jensen for 1 år
Henning Nielsen for 1 år

·
·

Johnny Mogensen for 3 år
Niels Øland for 3 år

·
·
·

Steen G. Hansen genopstiller ikke
Bestyrelsen opstiller Jan Bemmann for 1 år
Niels Chr. Kjær for 1 år

·

Harry Dahl for 1 år

Næstformand:

Bestyrelsesmedlem:

Ordensudvalg:
Suppleanter:

Sportsappeludvalg:

Interne Revisorer:

Suppleant:

Alle blev valgt med applaus.

Punkt 12 Eventuelt
·

Årets spiller: Bestyrelsen valgte ikke at uddele prisen i år

·

DDBU’s lederpris: Bestyrelsen valgte ikke at uddele prisen i år

·
Årets klub: Bristol, Odense som havde årets største licens fremgang. Klubben fik tildelt et
diplom samt 10.000 kr.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav en sidste bemærkning til DDBU´s formand Torsten
Danielsson.
Torsten Danielsson afsluttede årsmødet ved at takke alle fremmødte, bestyrelsen, DIF og ikke
mindst dirigenten, Jan Bemmann.

Mødet sluttede kl. 15:40

Referent Rune Kampe

Dirigent Jan Bemmann

