
Referat af bestyrelsesmødet den 4. december 2021 kl. 10:00 i 

Bristol Odense 

Deltagere:  

Torsten Danielsson TD   Formand  

Tage Lauridsen  Næstformand  

Helene Mikkelsen HM                            Pool  

Hussam Amal HA                               Snooker  

Klaus Hansen KH                            Næstformand  

Jan Mortensen JM                           Turneringsudvalgsleder  

Jan Bemmann           Kasserer  

Afbud fra Brian Jensen – Ole Møller Frandsen – Marianne Mortensen og Rune Kampe. 

Dagsorden: 

Pkt. 1 Velkomst 

Pkt. 2 Godkendelse af sidste bestyrelsesreferat 

Pkt. 3 Evaluering af Workshop - udgået 

Pkt. 4 Forelæggelse af forslag til budget for 2022 

Pkt. 5 Nordiske mesterskaber. DM Ugen og Skomar Champ - opdatering 

Pkt. 6 Opdatering EM 5-Kegler 2022 i Randers 

Pkt. 7 2024 – DDBU fylder 90 år. Vi brainstormer på mulige arrangementer 

Pkt. 8 Meddelelser 

Pkt. 9 Eventuelt 

 

Ad. Pkt. 1 Velkomst 

Formanden bød velkommen til mødet som startede med en workshop omhandlende DDBU’s 

kommunikation på alle platforme. Derudover udgår Pkt. 7 –DDBU 90 år - af selve bestyrelsesmødet 

og behandles i stedet under den planlagte workshop. 

Ad. Pkt. 2 Godkendelse af bestyrelsesreferat 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

Ad. Pkt. 3 Evaluering af Workshop 

Evaluering foretaget før bestyrelsesmødet. 

Ad. Pkt. 4 Forelæggelse af forslag til budget for 2022 

Forslag vil ikke blive fremlagt i dag idet vi endnu ikke har færdiggjort samtaler med alle 

budgetansvarlige. 

Vi har gennemført samtaler med 160 klubber om deres situation generelt og også hvilke krav 

klubberne har til DDBU. 

Vi påbegynder arbejdet med at udarbejde et koncept for en centralisering af DDBU’s administration  

snarest i 2022. Meningen er at alt administrativt arbejde fremover skal foregå ud fra Idrættens Hus. 

Målet er en mere effektiv arbejdsproces og en større grad af digitalisering. 

Der er afsat midler i det kommende budget til at arrangere tours i keglebillard. DIF og DDBU 

prioriterer disciplinerne med elitestatus internationalt som følger: 3-Bande/Pool og 5-Kegler. 

Snooker er således ikke prioriteret i øjeblikket men vi bevarer vores opmærksomhed på de talenter 

der forefindes indenfor disciplinen. Keglebillard er ikke en international disciplin hvorfor DIF ikke 



yder økonomisk støtte hertil. Vi må derfor selv udvikle keglebillard indenfor bredden idet dette 

segment fortsat er det, der har langt de fleste udøvere. Vi vil derfor bl.a. satse på at udvikle 

klubberne gennem dialogmøder og klubbesøg (DDBU´s Task Force) og ud fra disse hjælpe klubberne 

individuelt med nye tiltag og visions- og strategiplaner for at nå i mål.  

Den oprettede Task Force skal samarbejde med klubber der har mistet medlemmer – er presset på 

økonomi – står overfor et svært generationsskifte - og som har dårlige forhold i forhold til 

spillelokaler. Målet er overordnet at aflægge samtlige klubber et besøg indenfor 3 år. 

 

Ad. Pkt. 5 Nordiske mesterskaber. DM Ugen og Skomar Champ opdatering. 

En af de fornemste planer i visionsplanen er at få gjort billard til en folkesport. En af vejene til at få 

gennemført dette er bl.a. gennem et tæt samarbejde med TV-2 Sport. Vi er i gang med at udbygge 

dette samarbejde som startede ved VM i 3-Bande i Randers i 2019. Næste store arrangement er 

direkte TV fra finalen i Skomar Champ som afvikles på Damhuskroen 3 og 4 juledag i 2021. Vi 

forventer 2 x 4-5 timers direkte transmission og forhåbningen er at skabe et tilskuermiljø a la Dart. 

DM Ugen i Ålborg afvikles i uge 25 hvor DDBU deltager med 2 discipliner – 5 Kegler og 9-Ball. Denne 

event er arrangeret i samarbejde med DIF og specialforbundene og det er meningen at den skal 

gennemføres hvert år i samme uge. 

På grund af Corona er de nordiske mesterskaber i Snooker og pool blevet ændret i forhold til de 

planlagte. TD understreger at vi ikke må prioritere disse mesterskaber over de internationale 

ranglistepointgivende turneringer. DDBU er ikke i stand til at arrangere nordiske mesterskaber i 

denne sæson. Nordiske mesterskaber i Snooker afvikles i Island i marts og svenskerne undersøger for 

nærværende om pool kan afvikles i Sverige. 3-Bande afvikles ligeledes i Sverige.  

Ad. Pkt. 6 Opdatering EM 5-Kegler 2022 i Randers 

Kontrakten med Ridehuset på Værket er efterfølgende fremlagt til underskrift.  

Randers Kommune står også denne gang for en stor del af PR omkring stævnet. Vi skal have afklaret 

med CEB om vi kan afvikle et DM i Skomar samtidigt med EM i 5-kegler. Begge spil har mange 

lighedspunkter og da Randers er en stor Skomarby kunne det være oplagt at prøve. 

Forhandlinger vedr. Streaming contra TV -transmission pågår. 

Under dette punkt blev vores koncept for bl.a. pressemeddelelser – tidligere udarbejdet af Kent 

Erichsen – trukket frem som det koncept de disciplinansvarlige skal anvende fremover. 

Ad. Pkt. 8 Meddelelser 

Indgåede aftaler f.eks. pr. Mail skal dokumenteres på førstkommende bestyrelsesmøde og indgå i 

relevante referater. 

Vi besluttede for et par måneder siden via mailkonversation at vi lægger et økonomisk sikkerhedsnet 

under Skomarchamp på kr. 150.000.-  

Derudover besluttede vi at give et tilskud til EM i 5-Kegler på kr. 100.000.- under forudsætning at 

Sport Event Danmark og Randers Kommune medvirker. 

De økonomiske regler for DDBU er blevet opdateret med nye takster m.v.  

Der er endvidere tilføjet nye regler med baggrund i anbefaling fra DIF. 

Efter DIF’s årsmøde er vores tidligere kontakt til DIF’s bestyrelse Thomas Bach erstattet af Bent 

Clausen som er næstformand i DBU. 

Årsmødet 2022 bliver afviklet på Vissenbjerg Storkro den 11. juni. Der er BM dagen før som 

sædvanligt.  

 



 

Ad. Pkt. 9 Eventuelt 

HKM bringer spørgsmålet om diskriminering op til debat. Turneringslederne bør have konduite til at 

gribe ind eventuelt ved bortvisning fra spillelokalet. HKM efterlyser faste regler. Vi bør gå 

reglementerne igennem for en eventuel opdatering. Vi tjekker vores fair play og code of conduct.  

JM efterlyser at vores CVR-nummer fremgår af DDBU’s hjemmeside. 

Udbetalinger til Tours arrangører fungerer ikke idet disse overføres for sent fra DIF– proceduren 

ændres fra januar 22. 

Der er afsat kr. 10.000 til finalen i 5- Kegler. 

Bankettilskuddet er baseret på 4 individuelle deltagere/hold - hvis antallet ændres får arrangøren et 

tilskud der er baseret på det officielle finaledeltagerantal.  

Dialogmøderne for vinteren 2022 arrangeres.  

 

Referent Jan Bemmann 

 

 

 

 

 


