Referat fra DDBU’s årsmøde den 6. juni 2015 i Idrættens Hus

Ad punkt 1
Valg af dirigent
Søren Gøtzsche DIF blev valgt som dirigent
SG takkede for valget og konstaterede at mødet var indvarslet lovligt hvorefter mødet fortsatte i henhold til
den udsendte dagsorden.
Ad punkt 2
Valg af mødesekretær
Jan Bemmann DDBU blev valgt som mødesekretær
Ad punkt 3
Prøvelse af mandater
31 klubber og 62 delegerede + bestyrelsen.
Ad punkt 4
Bestyrelsens beretning til godkendelse
DDBU’s formand Henning Schultz har på grund af sygdom trukket sig fra bestyrelsen hvorfor dennes
beretning blev kommenteret af DDBU’s næstformand Michael B. Nielsen.
MBN havde følgende supplerende kommentarer til beretningen:
Præsidenten for UMB Jean Claude Dupont er trådt tilbage på grund af sygdom. Der afvikles
bestyrelsesmøde den 6. juni i UMB hvor en ny bestyrelse skal konstitueres.
Hvad angår strategiplanen valgte bestyrelsen at koncentrere sig om 3 punkter.
Streaming som blev gennemført i BK Fluen i forbindelse med DM i keglebillard. Primus motor på dette
projekt er Kent Erichsen.
De 2 andre emner har været talentudvikling og træningssamlinger som er afviklet i samarbejde med
KBK/BNV i maj måned.
Det er besluttet i CEB at det samlede EM fortsætter i 2017 og 2019 i Brandenburg.
Ved det næste EM er der mulighed for at en form for keglebillard vil blive sat på programmet.
En gruppe hvor DDBU er repræsenteret ved Niels O. Hansen har arbejdet med form og regler for denne
disciplin.
De planlagte regionalmøder måtte alle aflyses på grund af manglende tilmeldinger.
Tage Lauridsen – Eliteudvalget
De carambolespillere der deltog i Master Class arrangementet i KBK/BNV var alle meget begejstrerede for
denne træningssamling med Dick Jaspers som instruktør. Nordisk mesterskab i 3-Bande er planlagt til
afvikling i København første weekend i oktober.
Jan Mortensen – Turneringsudvalget
Turneringsprogrammet er nu udviklet til at håndtere oversiddere således at 4-mands puljer reduceres
væsentligt. JM efterlyser en person der kan tegne borde m.v. til vores materialereglement.
Mick Jørgensen – Næstved.
Mener ikke at antallet af licenser er tilfredsstillende når det kun er stabilt. Opfordrer til at øge antallet af

sponsorer.
Efterlyser en oversigt over hvilke mål der er opnået og hvilke områder der er i gang i forbindelse med
strategiplanen som så kunne udsendes til klubberne. Roste beretning fra Tage Lauridsen – Eliteudvalget.
Ved udtagelse til EM skal der stilles store krav til spillerne. Hvad er kriterierne for udtagelse til VM og EM?
Burde være offentliggjort inden sæsonstart. Stor ros til de mange elitespillere der yder en stor indsats ved
stævner, instruktion osv. Ikke tilfredsstillende at turneringsudvalget ændrer regler midt i sæsonen – skete
for ungdomshold hvilket gav problemer til landsfinalen. Efterlyser referater fra klubbesøgene.
Niels Øland – BK Frem
Kunne de aflyste regionalmøder holdes på billardfrie weekender hvor man også afholdt kurser, uddannelse
m.v.?
Knud Olsen – Maribo
Efterlyser svar på mail vedr. en spiller der var tilmeldt fri carambole med et gennemsnit der umiddelbart
ikke stemmer med de retningslinjer vi har for fastsættelse af klasse.
Svar fra bestyrelsen:
MBN – svar til Kurt Dalgaard og Niels Øland vedr. regionalmøderne. Vi vil overveje min. Antal klubber og
også muligheden for at afholde møderne i en billardfri weekend fremover.
Til Mick Jørgensen – vi tager dit forslag vedr. strategiplanen til efterretning.
Niels Chr. Kjær – Kasserer DDBU
Til Mick Jørgensen.
Vi bliver nok aldrig tilfredse med antallet af licenser. Men for at få en større fremgang kræves der hårdt
arbejde ude i klubberne. Budget for sponsorer er sat meget konservativt.
TL – svar til Mick Jørgensen
Vedr. udtagelse til EM og VM. Kriterierne skal være færdige inden sæsonstart. Dog er der selv inden for den
samme disciplin forskellige varianter.
JM – svar til Mick Jørgensen
Distancer for ungdomshold var en fejl at de trådte i kraft med det samme – det var ikke intentionen.
Det er kun ungdomsrækkerne der bliver slået sammen – dette på grund af de meget få tilmeldinger der
betyder mange aflysninger.
Svar til Niels Øland
Forslag om billardfrie weekender bliver meget svært at få plads til. Datoplanen er i forvejen fyldt op og en
forlængelse af sæsonen er ikke pa tapetet.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
Ad punkt 5
Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger til orientering
Ingen af udvalgene har behandlet sager i løbet af sæsonen.
Ad punkt 6
Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
NCK gennemgik regnskabet der udviser et overskud på kr. 180 t.kr. imod et budgetteret overskud på 85
t.kr.
Vi har i regnskabsåret haft en god styring af vores omkostninger med en løbende budgetopfølgning.

Egenkapitalen stiger fra 109 t.kr. til 299 t.kr. hvilket stadigvæk er lige i underkanten af hvad vi stræber
efter. På grund af den skæve indtægtsstruktur vi har, har det været nødvendigt tidligere at trække på vores
kassekredit. Det har vi undgået i år indtil videre og med en forbedret likviditet baseret på en højere
egenkapital er vi tæt på helt at kunne undvære træk på kassekreditten.
Ølandshusfonden er nedlagt og provenuet er øremærket på en særskilt konto.
Der var ingen kommentarer til regnskabsaflæggelsen
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
Ad punkt 7
Vedtagelse af politikkatalog
Der var ingen ændringer.
Niels Øland BK Frem modtog DDBU’s lederpris og Kasper Kristoffersen Ikast BK blev udnævnt til årets spiller
2015.
Ad punkt 8
Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
Ad punkt 9
Forslag til vedtægtsændringer
§ 3 stk. 8
Bøder i forbindelse med manglende indberetning af antal medlemmer til DIF.
Ændringsforslag vedtaget uændret
§7
Bestyrelsen udvides med 2 personer til 9 personer.
Pool og Snooker får hver sin repræsentant indvalgt direkte i bestyrelsen.
Repræsentanterne for de 2 discipliner har indtil nu været en del af eliteudvalget.
De 2 underudvalg – Pool og Snooker – gøres formelle og deres respektive formænd er samtidigt kandidater
til DDBU’s bestyrelse.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
§8
Administrative ændringer i forbindelse med udvidelsen af bestyrelsen.
Bestyrelsen bliver kun beslutningsdygtig når mindst 6 medlemmer er tilstede. Heraf skal mindst 1 være
medlem af FU.
Det bemærkes under dagsorden for det ordinære årsmøde at der ikke vælges suppleanter til Sports
&Appeludvalget idet udvalget er selvsupplerende. Nye medlemmer i udvalget skal bekræftes på det
næstfølgende årsmøde.
Stk. 12 Valg
Med reference til vedtaget ændring af § 7 tilføjes pooludvalget og snookerudvalgets formænd i
valgoversigten.

Stk. 17
Ændres til:
DDBU er en enhed.
Turneringsudvalget har ansvaret for udskrivningen af turneringer i henhold til det til en hver tids gældende
turneringsreglement.
Turneringsudvalget udpeger selv sine medlemmer og koordinatorer.
Aktivitetsudvalget udpeger selv sine medlemmer. Eliteudvalget består af formanden for udvalget,
formanden for turneringsudvalget og bestyrelsesmedlemmerne for Pool og Snooker. Udvalget kan bestå af
flere medlemmer.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Stk. 18
De 3 regioner benævnes Region Nord, region Syd og Region Øst udgår.
Enstemmigt vedtaget.
§ 11 Ordensudvalget
Stk. 2
Ændres således at et medlem eller en suppleant i Ordensudvalget ikke samtidigt kan være medlem af
DDBU’s bestyrelse, udvalg eller underudvalg.
Samme ordlyd gælder for Sports-Appeludvalget under § 12.
Forslaget enstemmigt vedtaget.
Ad punkt 10
Rapportering fra aktivitetsmøderne
Der har ikke været afholdt aktivitetsmøder.
Ad punkt 11
Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af gebyrer og kontingenter.
NCK gennemgik det fremlagte budget for 2015. Så gerne at man allerede på dette tidspunkt kunne
fremlægge et 2016 budget hvilket dog ikke er muligt idet vi ikke før ultimo september kender vort
indtægtsgrundlag fra DIF.
DDBU stiller forslag om at hæve turneringsindskuddet pr. spiller individuelt og hold med 10 kr.
Klubkontingentet forhøjes med 100 kr. pr. klub fra 2016 og licenser hæves med 25 kr. pr. stk. Dette gælder
for den næste 3 årige periode.
NCK begrundede forhøjelserne med ønsket om at udvikle vores strategiplan med de aktiviteter der er
nødvendige for at gennemføre planen. Samtidigt ønskes egenkapitalen tilbage på et tilfredsstillende niveau.
Dette for at styrke likviditeten så vi undgår at trække på dyre kreditfaciliteter.
Bemærkninger:
Mick Jørgensen – Næstved
Påpeger skævheden i bankettilskuddene for cupper. I landsfinaler ydes 100 kr. pr. spiller – i regionsfinaler
kun 50 kr.
Gebyret for klubskifte – hvad dækker dette gebyr og hvor mange gange finder gebyret anvendelse.

Knud Olsen – Maribo
Forventer man den samme mængde tilmeldinger i forbindelse med forhøjelsen af turneringsindskuddet?
Foreslår at DDBU udskriver en landsdækkende skomagerturnering.
NCK:
Hvis vi havde garanti for 500 deltagere i en skomagerturnering ville vi helt sikkert udskrive en sådan.
Sporerne skræmmer lidt fra sidste gang vi gjorde et forsøg hvor vi mistede penge på projektet.
Bankettilskuddet ændrer vi som foreslået. Er ikke indstillet på at ændre administrationsbidraget for
klubskifte selv om beløbet er i småtingsafdelingen.
Dirigenten betragtede herefter budgettet som værende godkendt og gik videre til indskud og ydelser.
Turneringsindskuddene hæves med 10 kr. pr. person – dette blev vedtaget enstemmigt.
Bankettilskuddet til de individuelle turneringer hæves til 150 kr. pr. spiller hvad angår regionsfinalerne.
Samme tilskud hæves til regionsfinalerne i cupperne til 100 kr. pr. spiller.
Ved klubskifte bibeholdes gebyret på 50 kr.
Klubkontingentet hæves til 1.600 kr. pr. klub. Bidraget til Ø-Puljen bibeholdes.
Prisen for en licens hæves til 225 kr.
Ad punkt 12
Valg
Bestyrelsen opstiller Flemming Busk Knudsen som ny formand for DDBU for en 1-årig periode.
Flemming B. Knudsen valgt uden modkandidater.
Yderligere blev Næstformanden Michael B. Nielsen, Formand for eliteudvalget Tage Lauridsen og Kasserer
Niels Chr. Kjær genvalgt for en periode på 2 år.
Ved valg som bestyrelsesmedlem har DDBU’s bestyrelse opstillet Tina Hjort Hansen. Næstved BK opstiller
Peter Larsen. Med 59 stemmer mod 8 blev Tina Hjort Hansen genvalgt for en periode på 2 år.
Bestyrelsessuppleanterne Tonny Carlsen og Kent Erichsen blev genvalgt for en 1-års periode.
Medlemmer af Sports - & Appeludvalget Erik K. Petersen og Kim Jørgensen blev genvalgt for en 2 årig
periode. Medlem af Ordensudvalget Jan Olsen blev genvalgt for 2 år. Suppleanter til Ordensudvalget Per
Jensen og Mikael Toft blev genvalgt for 1 år. De interne revisorer Steen G. Hansen og Morten Themstrup
samt den interne revisorsuppleant Harry Dahl blev genvalgt for en 1-årig periode.
Nyvalgte til bestyrelsen blev Peter Graversen fra Snooker og Kasper Kristoffersen fra Pool.
Begge valgt for en 2-årig periode.
Ad punkt 13
Eventuelt
Karl Ørting – Hundested BK
Ved landsfinalen i 1-Bande afholdt i BK Fluen er uddelt et forkert sær medaljer. Spilleren fra Hundested er
blevet lovet en ny medalje mod at returnere den allerede modtagne men indtil nu er sagen ikke bragt i
orden.
Mick Jørgensen – Næstved BK
Stiller spørgsmål om turneringsudvalgets sammensætning og selvsupplering. Argumenterer for at
klubberne ikke har mulighed for indvendinger mod ændringer i turneringsreglementet og så gerne at
turneringsspørgsmål igen kom til debat på årsmødet selv om dette indebærer en forlængelse af årsmødet
til 2 dage. Er glad for at TU-udvalget har beskrevet hvornår turneringer senest skal udsendes. Kunne også

tænke sig procedurer for vedtægtsændringers ikrafttræden. Byder den nye formand velkommen og
udtrykker sin tilfredshed med at Flemming B. Knudsen på talerstolen redegjorde for sine visioner for DDBU
med store krav ikke kun til sig selv men også til klubberne.
Jan Olsen – Vissenbjerg BK
Finalen i Tenax turneringen i 2016 skal afholdes i Øst. Håber på større tilslutning fra klubberne i Øst således
at tilmeldingerne kommer op på samme antal som i Vest. 135 hold deltog i 2015 turneringen. Sponsorerne
for sæsonen 2015/16 er på plads allerede.
John Knudsen – Bristol-Odense
Håber på større eksponering af billardsporten og spørger til hvad DDBU vil støtte med økonomisk hvis
kraftcenterklubberne afvikler arrangementer a la Master Class i KBK/BNV.
Niels O. Hansen BK Greve
Har afholdt møde med tyskere og ungarere om at udvikle fælles regler for en form for keglebillard.
Der er ret store forskelle i spilformerne hvor NOH præsenterede spillet Skomager.
Det er meningen at spillet skal præsenteres ved næste EM i Carambole i 2017. Næste møde afholdes i
Ungarn i juli måned hvor NOH meget gerne ville have et par personer med fra DK for at vise opbakningen
her fra overfor de andre udvalgsmedlemmer. Der er oprettet en FB – gruppe med navnet: Euro Kegel.
Ansøg NOH om optagelse i denne gruppe.
Knud Olsen – Maribo BK
Klubberne på Lolland-Falster undrer sig over manglende diplomer til en 3-mands holdturnering der kun
afvikles her. Der spilles et højt antal kampe og der betales turneringsindskud fra klubberne.
Frank Jensen – BK Sorana
Er utilfreds med de præmier der er indkøbt til Ungdomscupperne i den forgangne sæson. Omtaler det
ungdomsudvalg der eksisterede før sammenlægningen og opfordrer til at reetablere et sådant. Bød den
nye formand velkommen og gav udtryk for at overliggeren for Dansk Billard med Flemmings tiltræden er
hævet adskelige niveauer.
Svar fra bestyrelsen:
Niels Chr. Kjær
Positivt svar til John Knudsen vedr. midler til gennemførelse af træningssamlinger o.l.
Falder helt i tråd med strategiplan og midler der er afsat fra den tidligere Ølandshus Fond.
Jan Mortensen
Svar til Knud Olsen – ja vi finder en løsning på de ønskede diplomer.
Svar til Frank Jensen – Medgiver at præmierne til Ungdomscupper ikke var som de burde være. Emnet er
behandlet på sidste TU-udvalgsmøde og der finder en opgradering sted til næste sæson. Positiv indstilling
til oprettelse af et ungdomsudvalg.
Robert Jensen – BK Grøndal
Opfordrer DDBU til at få afklaret problematikken vedr. Royal Pro.
Jan Winther – BK Sorana
Opfordrer til at det indkaldte møde med eliteklubberne lægges på en dato hvor der ikke afvikles kampe i
Elitedivisionerne. Foreslog at holde kun 1 regionalmøde og holde det på Lolland-Falster og i Brøndby på

skift hvert år. Måske skulle det ønskede minimums deltagerantal sættes ned fra de estimerede 15 klubber.
Medaljen for en 4 plads i en individuel finale er afskaffet hvilket flere gerne så ændret tilbage.
Herefter afsluttede Michael B. Nielsen årsmødet ved at rette en tak og ønske om held og lykke i fremtiden
for den afgåede formand Henning B. Schultz og den afgåede formand for Aktivitetsudvalget Henrik
Andersson. MBN bød den nye formand og den nye formand for Aktivitetsudvalget Dan Nielsen velkommen
i bestyrelsen samt repræsentanterne for Pool og Snooker og så frem til godt og konstruktivt samarbejde
fremover.
Derudover tak til Dirigenten Søren Gøtzsche for en sædvanlig kompetent ledelse af årsmødet.
Mødet slut kl. 12.45
Referent Jan Bemmann
Dirigent Søren Gøtzsche
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