Referat fra DDBU’s årsmøde den 14. juni 2014 på Hejse Kro.

Den afgående formand Mikael Toft åbnede årsmødet, og mindedes de billardkammerater der afgik ved
døden i den afvigte sæson. Specielt blev æresmedlem Launy Grøndahl som døde i marts måned mindet.
Herefter gik årsmødet over til den udsendte dagsorden.
Punkt 1 – Valg af dirigent
Søren Gøtzche valgt som dirigent.
Punkt 2 – Valg af mødesekretær
Jan Bemmann valgt som mødesekretær
Punkt 3 – Prøvelse af mandater
Der var 74 stemmeberettigede til stede på årsmødet.
Punkt 4 – Bestyrelsens beretning til godkendelse
Mikael Toft lykønskede de spillere som har vundet mesterskaber efter at beretningerne var indsendt.
Stor tak til de klubber der påtager sig opgaverne med at afholde et DM.
Vi kan konstatere at det ikke passer at billard ikke kan genere tilskuerinteresse. Til flere af arrangementerne
bl.a. i Skagen, Vejle og Ikast var alt udsolgt.
MT omtalte skolereformen som vil blive implementeret i det nye skoleår. Her er det vigtigt at både DDBU
og klubberne begynder at ruste sig til de muligheder reformen kan åbne op for i billard henseende.
MT opfordrer til at bevare en etisk linje på de sociale medier. Konstaterer at nogle af de aktive på FB selv
fører en form for justits hvilket er særdeles positivt.
Dette årsmøde er for mig helt specielt. På grund af mit arbejde har jeg besluttet at efter 30 år som
billardleder at takke af. Det har været en rejse som har budt på utroligt mange oplevelser og har bragt mig i
kontakt med mange gode billardkammerater, mange gode debatter, en stor tak til jer alle.
Bemærkninger til beretningen:
Niels Kristiansen – Ikast Billard Klub
I formandens beretning omtales et Snooker EM der ikke blev til noget. Hvad var budgettet for dette
arrangement?
Stor ros til turneringsprogrammet som fungerer fantastisk godt. Det har vi efterlyst i alle de år jeg selv var
formand for Ikast BK.
Der er omtale af en ny form for keglebillard – kan der løftes et slør for hvad det går ud på?
Jan Mortensen:
Hvad angår ny form for keglebillard, så er den på tegnebrættet, og vil ikke blive gennemført før formen er
prøvet af.
Vi har sendt skemaer til alle deltagerne i DM i 5-Kegle og DM i Keglebillard hvor vi udbeder os deres
bedømmelse af arrangementerne. Resultatet blev 4,2 ud af 5 mulige.
Vi måtte desværre aflyse et indkaldt turneringsledermøde som skulle være afholdt i februar måned.
Der indkaldes igen til næste år. Og jeg vil kraftigt opfordre klubberne til at sende deres turneringsledere,
således at klubberne kan få indflydelse og komme med gode ideer til vores turneringsreglement.
Mikael Toft:
Vi var næsten i mål som arrangører af EM i snooker i 2014. Arrangementet kunne ikke gennemføres på

grund af for høje hotelpriser som Odense Congres Center krævede. EBSA som er forbundet der står for EM
for amatører henlagde i stedet arrangementet til Polen vor omkostningerne for spillerne er væsentlig
lavere.
Der var ikke flere bemærkninger hvorefter dirigenten kunne konkludere at bestyrelsens beretning var
godkendt.
Punkt 5 – Ordensudvalgets og Sports-Appeludvalgets beretninger til orientering.
Der var ingen kommentarer til beretningerne.
Punkt 6 – Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
Vi går ud af året med et underskud på 204 t.kr. efter afskrivninger. Der ligger nogle bevidste valg til grund
for resultatet. Vores egenkapital er reduceret til lige knap 110 t.kr. fra 314 t.kr.
Egenkapitalen skal styrkes i 2014/15 idet 110 t.kr. er for lavt.
Vi må konstatere et faldende tilskud fra DIF baseret på de aktiviteter vi udfører i henhold til
fordelingsnøglen. Vi har en mindre indtjening på turneringsindskud end budgetteret, men dog en svag
stigning i tilmeldingerne. Det samme gør sig gældende hvad angår solgte licenskort. Vi har valgt at ændre
vores sponsorkoncept fra at have en hovedsponsor, til at inddrage andre muligheder for sponsorindtægter.
Dette vil give et positivt resultat i 2014. Aktivitetsudvalget har brugt 90 t.kr. mindre end forventet hvilket
primært skyldes problemet med at etablere en arbejdsgruppe af en rimelig størrelse. Det har ikke været
muligt for kun 2 mand i udvalget at planlægge aktiviteter i større omfang.
Turneringsudvalgets overskridelse på 60 t.kr. skyldes bl.a. en gennemført skomagerturnering der gav et
underskud på ca. 30 t.kr.
Vi havde budgetteret med et meget lille forbrug i sponsorudvalget men da FU besluttede at øge aktiviteten
på dette område har dette naturligt haft følgeomkostninger til møder, kørsel m.v.
I overskridelsen på fællesomkostningerne er udgiften til færdiggørelsen af vores turneringsprogram,
opgradering af hjemmesiden, og afvikling af tidligere leverandør de væsentlige elementer.
FU valgte en øget tilmelding til EM i Brandenburg hvilket gav en ekstraudgift på ca. 35 t.kr. der er taget over
fællesudgifterne. Derudover valgte vi at afholde et ekstra ikke budgetteret bestyrelsesmøde som et
seminar, for at starte arbejdet med at udfærdige den udsendte strategiplan. De foretagne afskrivninger på
35 t.kr. valgte vi at foretage i år på én gang, hvorefter der ikke er mere at afskrive. Vi har besluttet fremover
at tage indkøb af driftsmidler under 50 t.kr. over driftsbudgettet.
Bemærkninger til beretningen:
Mick Jørgensen – Næstved BK
Undrer sig over at beløb som husleje, leasing m.v. beløb på samlet 200 t.kr. er budgetsat til 0 kr. i
regnskabet.
Niels Chr. Kjær:
Det er DIF og KPMG der klumper poster sammen i regnskabet. Beløbene fremgår som øvrige poster i det
fremsendte resultat. Det vil være ændret i næste års regnskabsaflæggelse.
Det fremlagte regnskab blev herefter godkendt uden indvendinger.
Punkt 7 – Vedtagelse af politikkatalog – strategiplan:
Henning Schultz introducerede strategiplanens opstart. Niels Chr. Kjær har været tovholder på projektet,
der som nævnt blev igangsat på et bestyrelsesseminar i november måned 2013. Bestyrelsen har
efterfølgende bearbejdet de fremkomne forslag og ideer, hvilket er udmøntet i strategiplanen som har fået

navnet ”Synlighed”. Bestyrelsen ser frem til en debat om planen med de fremmødte delegerede.
Herefter gennemgik HS planen i detaljer.
Bemærkninger til planen:
Niels Kristiansen – Ikast BK
Ser med stor tilfredshed på at DDBU agter at gøre mere for 5- Kegle i fremtiden, idet vi anser at denne
disciplin har en fremtid i dansk billard. I Ikast BK er der stor tilslutning til disciplinen. I forbindelse med DM i
5-Kegle for hold i Aarhus var der forvirring omkring afvikling af turneringen samt der manglede medaljer
ved afslutningen.
Mick Jørgensen – Næstved BK
Ros til bestyrelsen for den fremlagte plan som virker gennembearbejdet og gennemtænkt.
Er ikke enig i udsagnet om at pool klubber primært vil kunne etableres i de større byer. Om det kan lykkes
beror på de personer der håndterer opgaven.
Enig i at keglebillard er for nedafgående. For at vende udviklingen kunne man udskifte de nuværende
keglebillardborde til Caramboleborde og spille Carambolekegler. Derved ville klubberne kun have én slags
borde hvor man kunne afvikle alle discipliner. Vi har i Næstved tilsendt de lokale medier vores samlede
turneringsplan således at journalisterne via et link til Billardresultater kan viderebringe relevant stof til
læserne. Vi er også med i oversigten om hvilke sportsgrene der afholder hjemmebaner på eliteplan. Der
står en hel del om indtægter i planen – men hænger planen sammen med de udgifter planen også
indeholder?
Jan Mortensen
Med hensyn til afvikling af DM i 5-Kegle for hold var det spillernes eget ønske at afviklingen blev ændret.
Medaljer var afsendt til arrangøren som desværre havde forlagt dem.
Henning Schultz
Tak til Mick for bemærkningerne. Hvad angår udkants Danmark var Næstved nok ikke i tankerne – mere en
henvisning til de tyndt befolkede områder i landet. Enig i at kan man finde dedikerede ildsjæle til etablering
af nye klubber, kan dette i princippet lade sig gøre hvor som helst. Hvad angår mediedækning lokalt ser vi
mange steder samme respons som man får i Næstved både hvad angår elite og bredde. Det der er
vanskeligt er at få TV på banen til at dække vores større arrangementer. Derfor er streaming et primært
punkt i vores plan, idet streaming kan medvirke til at få vores sport ud over rampen. I planen har vi nu et
arbejdsredskab til at styre processen. Økonomien skal forbedres og gennem denne forbedring vil
grundlaget være på plads til at gennemføre punkterne i den fremlagte strategiplan.
Kurt Dahlgaard – Sydfyn
Ikke alle har samme muligheder for at komme i medierne – vi har en skribent som sender indlæg hver uge
til lokalavisen, men der kommer aldrig en respons på det indsendte. Svært at få TV til at komme og dække
arrangementer i Billard. Forsøgte for mange år siden i Københavns Belysningsvæsen, at får DK-4 til at
dække en landsfinale i Ladies-Cup. Det ville de meget gerne men meldte fra dagen efter, fordi DDBU ikke
var indblandet i kontakten til DK-4 og fordi DDBU skulle give tilladelse. Hvad må klubberne gøre i
forbindelse med lokal TV – skal DDBU også her give en speciel tilladelse?
Mikael Toft
DDBU skal ikke give tilladelse hvis en klub kan få lokal eller regions-TV til at møde op. Ved større stævner
har vi forpligtigelser over for sponsorer. Ros til Mick for indsatsen overfor lokale medier.

Efter pausen blev diplomer og 3 hæderspriser uddelt.
Paul Erik Sørensen blev udnævnt som æresmedlem i DDBU.
Anders Henriksen blev årets spiller og Mikael Toft fik tildelt DDBU’s Leder Pris.
BK Frem modtager et tilskud Fra Ølandshusfonden på kr. 5.000 for klubbens arbejde med streaming.
KBK/BNV modtager ligeledes fra Ølandshusfonden et tilskud til Jubilæumsskrift vedr. klubbens 90 års
fødselsdag i 2015.
Punkt 8 – Indkomne forslag
Det indkomne forslag fra Fredericia BK blev trukket inden behandling af forsamlingen.
Punkt 9 – Forslag til vedtægtsændringer
§ 1 stk. 2
DDBU er tilsluttet….. Nordic Billiard Council
NBC er nedlagt som sammenslutning og streges.
Vedtaget
§3 stk. 4
Klubberne betaler kontingent………
DDBU foreslår:
Indmeldes en klub i DDBU efter 1. oktober i kalenderåret betales kr. 500 i kontingent for samme år.
Vedtaget
§4 stk. 10
Bestyrelsens organisatoriske beretning……
Tilføjelse:
Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger…
Vedtaget
§7 stk. 1
På det ordinære årsmøde foretages valg til:
Ændring i rækkefølge:
3. Sports- og Appeludvalget
Vedtaget
Ad 2:
Ordensudvalget vælges for 3 år……
Der vælges 3 suppleanter – DDBU foreslår at der vælges 2 suppleanter
Vedtaget
Sports- og Appeludvalget vælges for 3 år af gangen og afgår efter tur.
Der vælges 1 særskilt formand samt 2 medlemmer.
Der vælges 3 suppleanter.
DDBU foreslår:
Sports- og Appeludvalget vælges for 3 år af gangen og afgår efter tur.
Der vælges 1 formand særskilt og 4 medlemmer.
Ved afgang fra udvalget supplerer udvalget sig selv.
Nye medlemmer skal godkendes af DDBU’s bestyrelse.

Linje 4 i forslaget streges. I stedet blev følgende formulering godkendt:
Supplerende medlemmer vælges på førstkommende årsmøde.
§ 8 C stk. 17
Der oprettes 3 regioner….
DDBU foreslår:
DDBU består turneringsmæssigt af Region Øst og Region Vest adskilt ved Storebælt.
Leif Rasmussen – Bristol-Odense
Er tilhænger af de 3 regioner
Mikael Toft
Forslaget er baseret på de gældende praktiske administrative rutiner for turneringerne.
Leif Rasmussen
Forslag om at regionerne nedlægges og benævnes Billard Danmark således at alle turneringsafviklinger sker
på samme måde.
Jan Mortensen
Forslaget er udelukkende et turnerings anliggende. Hvis regionerne bliver nedlagt vil det betyde lange
afstande og mange flere runder.
Niels Øland
Betyder Leif Rasmussens forslag at regionsfinalerne nedlægges?
Jan Mortensen
Ja det gør det.
Dirigenten foreslog herefter at DDBU trækker forslaget og bruger den næste periode til at
gennembearbejde et alternativt forslag.
Dette blev godkendt.
§12 Sports- og Appeludvalget
Stk. 6
Enhver klub under DDBU er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet stk. 6 for Sports- og
Appeludvalget.
Rettes til Stk. 5
Vedtaget
Stk. 7
Indbringelse af sager for Sports- og Appeludvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller
parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.
Ændres til:
Indbringelse af sager for Sports- og Appeludvalget skal ske senest 2 dage efter modtaget afgørelse fra
Turneringsudvalget. Sports – og Appeludvalget fremsender sin afgørelse senest 4 dage efter modtagelse af
indbringelsen.
Ændring foreslået således at Sports – og Appeludvalget fremsender sin afgørelse senest 7 dage efter
modtagelse af indbringelse.
Vedtaget
Punkt 10 – Rapportering fra aktivitetsmøderne
Der har ikke været afholdt aktivitetsmøder
Punkt 11 – Vedtagelse af budget, godkendelse af gebyrer og kontingent
Niels Chr. Kjær

Vi forventer at kunne afrapportere dette års regnskab på næste årsmøde i samme form som budgettet her
er fremlagt, således at nulposter ikke længere vil fremgå i regnskabet.
En af de vigtige søjler i vores strategiplan er en forbedret og en kraftig styring af økonomien.
Vi forventer at kunne forbedre vores egenkapital med 86 t.kr. i dette regnskabsår.
I denne forbindelse redegjorde NCK generelt for grundlaget for det lagte budget. Bl.a. hvordan vores
aktiviteter danner grundlag for tilskuddet fra DIF. Om udvalgenes budgetter og om omlægningen af tours i
5-Kegle og 3-Bande.
Godkendelse af gebyrer og kontingent
Niels Chr. Kjær
Vi opretholder bøder for afbud til DM og DM-finaler. Bortfalder denne sanktion vil vi igen opleve et
stigende antal afbud til gene for afviklingen af DM-turneringerne. Dog vil vi ikke opretholde en rigid
indstilling til teksten men vi vil bedømme indsigelser fra sag til sag.
Frederik Nielsen
Som turneringsleder med 16 hold, der i blandt en del ældre medlemmer uden den store IT-erfaring kan jeg
frygte bøder for forkert udfyldte indsendte skemaer.
NCK
Hvor mange bøder har i fået indtil nu?
Ingen var svaret fra FN.
Klausulen stammer fra tidligere for vi modtog skemaer uden navne – uden licensnumre m.v.
Med de systemer der findes i dag er risikoen for at indsende et mangelfuldt skema stort set lig 0.
Sker det alligevel, vil vi tage kontakt til klubben, og få en dialog om den/de skete fejl.
Under kontingent ændres prisen for en licens til en fast pris på kr. 200.- uanset tidspunkt og alder.
Ved klubskifte og tab af kort er prisen for et nyt kort som tidligere kr. 50.Kontingent og bidrag til Ø-puljen blev fastholdt på de gældende 1.650.- kr. pr. klub.
Leif Rasmussen
Stiller spørgsmål om bankettilskuddet til cuppernes regionsfinaler hvorfor det kun er 50.- kr. pr. deltager og
ikke 75.- som i regionsfinalerne for hold.
NCK
Det er en beslutning der er truffet ud fra økonomiske hensyn.
LR
Det er dyrt at afholde en banket hvorfor DDBU burde finde pengene i deres budget.
NCK
Råderummet er begrænset, men vi kan vælge at sætte prisen op for at deltage. Herefter udspandt sig en
længere debat om emnet hvor flere af de delegerede nævnte udgifter til præmier – både kontant og ved
glas osv. som begrundelse for at bibeholde tilskuddet på de 50 kr.LR stillede herefter et ændringsforslag hvor tilskuddet for cuppernes regionsfinale hæves til 75 kr.Forslaget fik et flertal imod sig og bortfaldt dermed.
Punkt 12 - Valg
Henning Schultz valgt for 2 år som ny formand for DDBU
Michael B. Nielsen valgt for 1 år som Næstformand
Jan Mortensen genvalgt som turneringsleder for 2 år
Tage Lauridsen valgt for 1 år som ny formand for Eliteudvalget
Henrik Andersson valgt som ny formand for Aktivitetsudvalget for 2 år
Tina Hjorth Hansen valgt for 1 år som nyt bestyrelsesmedlem

Som bestyrelsessuppleanter blev Tonny Carlsen og Kent Rifbjerg Erichsen valgt for 1 år
Som formand for Sports – og Appeludvalget blev Leif Rasmussen valgt for en 3 årig periode.
Som nye medlemmer af udvalget blev Erik K. Petersen valgt for en periode af 1 år og Johnny Mogensen for
2 år.
Som nyt medlem af Ordensudvalget blev Jakob Lyng valgt for en 2 årig periode.
Som suppleanter for Ordensudvalget blev Mikael Toft og Per Jensen valgt for 1 år.
Der var genvalg til posterne som interne revisorer til Steen G. Hansen og Morten Themstrup for 1 år samt til
intern revisor suppleant Harry Dahl også for 1 år.
Punkt 13
Eventuelt
Henning Schultz
Takkede for valget som ny formand og lykønskede samtidigt de nye medlemmer i bestyrelsen og udvalgene
med deres valg. HS ser frem til arbejdet i den nye bestyrelse og til at opretholde DDBU som en god
arbejdsplads for de ansatte. Nævnte DM i Skagen som et eksempel på hvad en mindre klub kan opnå med
et godt forarbejde og frivillige medlemmer – et arrangement i topklasse. Takkede Michael Lohse, Carsten
Andersen, Johnny Sort Jensen og Mikael Toft for deres arbejde i bestyrelsen.
Mikael Toft takkede ansatte og forsamlingen for samarbejdet igennem de mange år.
Mick Jørgensen
Pressemeddelelser kan gøres mere interessante hvis man samtidigt sender billeder med.
Gode ideer fra klubbesøgene kunne lægges på vores hjemmeside.
Salg af bøger og DVD kunne sættes til salg på årsmøderne.
Tilskud til finaler burde være de samme, også til ungdommen som får mindre tilskud end andre.
På FB foregår en livlig debat, med både positive og kritiske indlæg. Men FB – det er for mig bare sagen!
Jeg får mange gode ideer og forslag fra de forskellige grupper – men pas på retorikken derinde, den skal
også være i orden.
Efterlyser klare regler for udtagelse til internationale mesterskaber. Opfordrer bestyrelsen til at arbejde
med dette emne.
Benny Kjærsgaard
Vil gerne vide hvilken indflydelse DDBU har på fordelingsnøglen. Tænker på antal deltagere i stævner hvor
kravet er min. 50 deltagere.
Har DIF’s medieudvalg med ansvar for bl.a. streaming været et tema i bestyrelsen? BK foreslår at der
arbejdes med en strategi der inkluderer DIF’s medieudvalg. Takkede til sidst Mikael Toft og Carsten
Andersen for samarbejdet i de år der er gået.
Tage Lauridsen
Til Mick Jørgensen kan nævnes at der hen over sommeren arbejdes videre på det fodarbejde Jan
Mortensen og Michael Lohse har udført. Det omhandler udtagelser til internationale mesterskaber –
træningsmetoder og krav, samt indgåelse af aftaler mellem spillerne og DDBU. Jeg følger selv meget med
på FB og jeg giver MJ ret i at der mangler lidt selvkritik. Det handler om at uden at henvende sig til DDBU
eller en specifik person i unionen, starter en debat på et temmelig ukvalificeret grundlag. Jeg vil opfordre til
at DDBU ville blande sig noget mere og få skudt de debatter der kører af sporet ned fra begyndelsen.
Jan Bemmann
Omtaler en konkurrence henvendende sig til de mindre klubber hvor præmien er 2 gratis
klædepålægninger efter kriterier der i samarbejde med Billard-Fyn udarbejdes i løbet af sommeren.
Et udvalg bestående af Mick Jørgensen – Klaus Skjærlund – Kim Strårup og JB er i gang med at vurdere om

vores turneringer kunne afholdes i en anden form end i dag. En form hvor man var med i hele sæsonen og
hvor en tilfældig hændelse såsom sygdom, dårligt spil, o.a. ikke ville være årsag til at man røg ud i første
runde af en given turnering.
Vi forventer at have en udtalelse klar sidst på året. Falder denne i god jord vil en prøveturnering kunne
igangsættes i sæsonen 2016-17 og en ny turneringsform endeligt implementeres sæsonen efter.
JB rettede på de ansattes vegne en tak til Mikael Toft som en god chef og ven. Samtidigt et velkommen til
vores nye formand som vi er sikre på at vi får et godt samarbejde med.
Til slut tog Henning Schultz ordet for den traditionelle afsluttende bemærkning.
Mødet sluttede kl. 12.45
Med venlig hilsen
Jan Bemmann
General Sekretær
Søren Gøtzche
Dirigent

