
 
 

 
 
Referat fra bestyrelsesmødet lørdag d.10. december kl.10 på Hotel 
Nyborg Strand 
 
Deltagere:  
Torsten Danielsson                                                  TD                Formand DDBU  
Tage Lauridsen                                                        TL                 1. næstformand DDBU  
Jan Bemmann                                                          ES                Kasserer DDBU  
Rune Kampe                                                            RK               Sekretariatsleder DDBU 
Jan Mortensen                   JM               Turneringsudvalgsformand 
Alex Persson                    AP               Snooker 
Marianne Mortensen                   MM              Ungdom 
Dorthe Lauridsen                                       DL                Keglebillard 
Thomas Jæger                                       TJ                 5-Kegler  
 
Fraværende: Klaus Hansen. 
 
 
Dagsorden BM-møde kl. 10.00:  

1. Velkomst og validering af mødet - Speciel velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer, som er 
til BM første gang. Præcisering af mødeform, debatform, regler 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde - vedhængt her.  
3. Økonomi årsprognose  
4. Gennemgang, debat og vedtagelse af budget for 2023  
5. Debat og beslutningsforslag om pigers/kvinders deltagelse i både herre DM´er samt egne 

DM´er i alle discipliner (eller udvalgte) 
6. Jubilæum 2024 - status (Pool EM) 
7. Klubinstruktøruddannelse - læs Jimmy Lauridsens opdatering vedhængt (Brev om Modul 2) 
8. Fairplay og etik i billardsporten - vedtagelse af endelig formulering (se vedhængte oplæg) 
9. DM planlægning opdateringer 
10. Individuelt medlemsskab af DDBU 
11. Rund fødselsdag  
12. Bordet rundt - max. 5 min per person til opdatering vedr. ens ansvarsområde  
13. Meddelelser 

a. a.Dommeruddannelse 

b.Årsmøde 2023 Kobæk Strand 

c.NBC opdatering omkring Rusland/Belarus  



d.Individuelt medlemsskab af DDBU  

e.FU mødereferater tilgængelige for bestyrelsen - hængeparti  

f. UMB - årsmøde  

g.Pool - EPBF-WPA  

h.Dialogmøde Rønne  

i.Indvielse 4 nye borde til Ikast BK / Talent og Elitecenter for 5-Kegler 19.11.22 

j.EM 5-Kegler Klubhold i Ikast BK - juni 2023 

k.Tilskud fra Initiativpuljen på kr. 300000 - plan.  

l. +  

m. + 

n. + 

14. Skomar Champ 27-28.dec.  
15. Eventuelt. 

 
 
Ad. punkt 1 
TD bød velkommen. 
 
 
 
Ad. punkt 2 
Referatet fra den 10. august 2022 afholdt under EM i Randers blev godkendt uden bemærkninger - 
men JM havde en bemærkning til, at dagsordenerne indeholder for mange punkter, og at dette var 
et resultat af for få bestyrelsesmøder. Bestyrelsen blev enige om at afholde 4 fysiske og 2 virtuelle 
bestyrelsesmøder om året. 
 
 
 
Ad. punkt 3 
JB sagde, at regnskabet forventes at være klar til revision 1. feb. 
 
 
Ad. punkt 4 
JB fremlagde budgettet for 2023 og pointerede, at DDBU årligt får tildelt 156.000 kr. mere i DIF-
midler pga. flere medlemmer og nye klubber i DDBU fra 2021 - tilsvarende beløb forventes årligt 
ekstra i 2024 for de klubber som blev indmeldt i 2023.  
DDBUs indtægter forventes at være i alt: 4.300.750 kr. og udgifter på i alt: 4.349.247 kr. for 2023. 
 
Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023 



 
 
 
 
Ad. punkt 5 
Bestyrelsen besluttede at kvinder kan deltage ved alle DM’erne fra og med sæsonen 2023-2024. 
Fremadrettet er disse DM’er kønsneutrale - kvinderne skal overholde diverse snitkrav på lige fod 
med herrerne. Motivationen for denne beslutning ligger i at hæve kvindernes sportslige niveau 
nationalt samt internationalt. 
 
 
Ad. Punkt 6 
TD informerede om, at DDBU afholder et 90-års Jubilæum i 2024, og det skal fejres med manér. 
Idéen med at afholde et EM i Pool droppes pga. for store udfordringer i de internationale forbund 
(EPBF/WPA). De økonomiske forudsætninger var ellers forhandlet på plads og en mulig værtsby 
og venue fundet. 
 
TD fremlagde planerne om at samle DM’erne til DM-ugen i trekantsområdet: Vejle, Fredericia og 
Kolding eller i Kolding som vært alene. Der kan ligge en stor økonomisk gevinst for DDBU ved at 
gøre brug af DM-ugen, da DIF dækker hal-lejen etc. Sportsligt er planen 250-300 spillere over 2 
uger med en banket og gallamiddag. Ugen efter afholdes de nordiske mesterskaber i Snooker, 
Pool og 3-Bande Carambole i samme venue. 
 
TJ foreslog et NM i 5-Kegler som promovering og prøveballon. 
 
  
 
Ad. punkt 7 
TD meddelte at klubinstruktøruddannelsen med Jimmy Lauridsen og hans billardskolen.dk er efter 
en lidt sløj start blevet en stor succes.  
 
 
Ad. punkt 8 
TD fremlagde et fairplay og etik skriv, som blev gennemgået og redigeret med henblik på at blive 
lagt op på hjemmesiden. 
 
 
Ad. punkt 9 
TD informerede om, at TL og ham arbejder på at få 3-Bande og 5-Kegler, mænd, kvinder og 
juniorer lagt i Waves, der tidligere gik under navnet: Hundige Storcenter. 
 

• DM i Skomar individuelt og 4-mands hold bliver lagt i Copenhagen Pool & Snooker House 

• I Pool afholdes de 3 individuelle DM’er ude i klubberne, med DM i 9-Ball bliver holdt i 
forbindelse med DM-ugen 

• I Snooker afholdes DM i 6-Reds i Århus og DM individuelt i Copenhagen Pool og Snooker 
House 

• DM i Keglebillard afholdes i Aars BK 
 
JM pointerede, at vi skal være tidligere ude med planlægningen og holde fast i datoerne. 
 
 
 



 
 
 
 
Ad. punkt 10 
TD orienterede om at DIF har besluttet, at alle skal kunne melde sig individuelt ind i alle forbund 
uden medlemskab af en klub. Der skal arbejdes på en model i DDBU og den skal indskrives i 
vedtægterne. Modellen tager udgangspunkt i procentuelle grænser ud fra antal stemmer på 
årsmødet. 
 
JM understregede praktiske problematikker i det individuelle medlemskab, som langt hen ad vejen 
bunder i vores digitale platform: billardresultater.dk 
 
 
 
Ad. punkt 11 
Bestyrelsen drøftede en reception for 70-års fødselsdag samt jubilæum. Eventuelt i nærheden af 
Brande. 
 
 
 
 
Ad. punkt 12 
De disciplinansvarlige gav indblik i hvad der rør sig ude i udvalgene med følgende: 
 
5-kegler: 
TJ lagde ud med at fremhæve justering af indskud til M-række i 5-Kegler (50 kr.), som han mener 
har øget interessen for de nye og mindre øvede, og gjort de to rækker mere dynamiske:  
 

• Der er i alt ca. 12 spillere mere med pr. tour ift. sidste sæson - og konkret gode synergier til 
skomarmiljøet, hvor yderligere 6 dygtige spillere har taget 5-Kegler op som disciplin. De har 
vist sig som et friskt pust til miljøet  

• Udvalget arbejder pt. på at uddanne et par instruktører  

• Der skal laves PR for 5-Kegler ude i klubberne samt på værtshusene 
 

• I uge 6 kommer Luca Garavaglia og instruerer fra torsdag til fredag 

• Udvalget har 9-Kegler (Goriziana) på tegnebrættet med henblik på en turnering i slutningen 
af sæsonen – i bund og grund for at styrke taktiske facetter og systemer 

• Mere fokus på DM i 2-mands hold – turneringen døde lidt ud i corona-perioden 

• Træningslejr til Tyskland på tegnebrættet 

• Udvalget arbejder på en dato og format til kvalifikation til EM for klubhold – Danmark er 
sikker på 2 pladser, men med mulighed for flere pladser. Der spilles om alle pladser 
henover en weekend 

 
Marianne foreslog en A-række i tours. 
 
JM foreslog nye afviklingsregler for M-rækken, da det er for tidskrævende i dens nuværende form. 
 
 
 
 
 



 
Ungdom: 
MM sagde, at der er en tendens til at der dukker nye unge op ude i klubberne - sandsynligvis et 
resultat af skoleprojektet, hvilket er vigtigt, da mange af vores juniorer snart falder for 
aldersgrænsen: 
 

• Kasper Kristoffersen er blevet udnævnt som instruktør for ungdommen i 5-Kegler 

• Ungdom ser ind i et år med mange internationale turneringer: EM’er, VM’er samt NextGen 
Longoni turneringer for 5-kegler og 3-bande 

 
 
Kvinder: 
MM roste det nye kvindeudvalg for at være arbejdsomme og ambitiøse – idéerne kommer fra højre 
og venstre. Kvindebillard bliver kikket på helt ude i krogene i alle discipliner og på alle niveauer.  
 
Og deraf aktiviteten i 5-Kegler pga. CEB netop har taget kvinderne ind internationalt. Der arbejdes 
med synergier fra skomarmiljøet til 5-Kegler, som pr. tradition har mange kvindelige spillere. Det 
har vi konkret gjort med introdage landet over, og hvor i alt ca. 20 deltog. Opbakningen til 
introdagene har været over al forventning.  
 
Ift. udtagelser laver vi nogle små turneringer for at få en fornemmelse af niveauet. 
 
MM pointerede, at kvindedelen i 5-Kegler på sigt kommer ind under 5-Keglerudvalget - dog i 
samarbejde med Kvindeudvalget. 
 
Keglebillard: 
DL meddelte, at instruktøruddannelsen kører derudaf med gode tilmeldinger, men også, at det er 
med et modul 2 i mente, hvor der skal samles op fra 2019 før corona – hvis de tilmeldte fra 
dengang stadig har interessen for uddannelsen. 
  
Der er også stor interesse for almindelig instruktion. Det vil Jimmy Lauridsen (billardskolen.dk) 
også gerne vil tage sig af. Men jeg mener vi skal ud og opsøge kvinderne til både instruktion og 
instruktøruddannelsen – de melder sig ikke automatisk.  
 

• Jimmy Lavrsen, Fredericia BK og Mick Jørgensen fra Næstved træder ind i 
Keglebillardudvalget fra d.d. 

 

• Minimums distancer i ladiescupper er ikke taget godt imod - udvalget sender forslag til TU 
herom 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Snooker: 
AP præsenterede sig selv om helt ny formand for Snooker og understregede, at han skal bruge lidt 
tid til at dykke ned i opgaverne: 
 

• Der arbejdes på EM udtagelser. Snookerudvalget sender et hold bestående af i alt 13 
personer (spillere og supportere) til EM (Malta) i U16, U18, U21 og Mens: Alfred Melbye, 
Malte Dahlberg, Alex Persson, Nicklas Olsen, William Bjerregaard Jakobsen, Daniel Kandi, 
Martin Søndergaard og Per Micki Christensen  

 

• Udvalget arbejder på et nyt turneringsformat, som bunder i utilfredshed over at kvalspillerne 
fx skal rejse til Odense hen over to weekender – det er dyrt, tidkrævende og uholdbart på 
den lange bane 

 

• Ift. ungdom arbejder vi på at få de tabte tilbage til sporten og at tiltrække nye 
ungdomsspillere. I København er der stadig ungdomstræning i Copenhagen Pool & 
Snooker House en gang om ugen 

 
 
Carambole: 
TL informerede om at Lukas Mortensen og Daniel Kristiansen involveres mere i P2020-23 med 
delvis finansierede World Cupper. Primært de 3 WC’er som ligger geografisk tættest på Danmark. 
 

• Mentaltræning skal igangsættes som et krav for P2020-23 
 

• Lukas Mortensen og Daniel Kristiansen er udtaget til NextGen-tours i Milano 
 

• Der arbejdes på et nyt udvalg for 3-Bande Carambole 
 
TL luftede udfordringerne med hold under eliten øst, hvor tilslutningen ikke er god nok med kun 10 
hold. Det udløste en længere debat om 3-mands hold alle-mod-alle vs 4-mands hold – en 
spørgeundersøgelse var på tale. TL og TU drøfter problematikken yderligere i fremtiden. 
 
Turneringsudvalget: 
JM informerede om, at Tenax Double skal finde en ny form – TU kommer med et forslag. Der skal 
også findes en turneringsleder, da finalen ligger på sammen dato som årsmødet den 10. juni 2023. 
 

• Referater og reglementer linkes til billardresultater.dk 

• FU tager fat i sponsorerne til Tenax Double 
 
 
 
Ad. punkt 13 
Information fra TD: 
 

• Benny Mousing Skov er udtaget til EM i Tyrkiet for CEB-midler (ca. 40-50 kampe over 10 
dage er planen) – DDBU søger kandidater til CEB dommeruddannelsen i februar/marts (et 
kursusforløb over 2-3 weekender) 
 

• Årsmødet afholdes på Kobæk Strand den 10. juni 2023 i Skælskør 
 

• NBC og de andre internationale forbund drøfter i øjeblikket sanktioner mod spillere fra 
Rusland og Hviderusland 



 

• FU offentliggør referater til bestyrelsen minus sager (klubber imellem) og personsager som 
anses fortrolige – målet er at hele bestyrelsen er informeret om alle nye tiltag før alle andre 

 

• UMBs årsmøde var en demokratisk fiasko med en ny afstemningsform, hvor alle 
udeblivelser tilfaldt CEBs præsident (TD og TL var til møde i Valencia) 

 

• Torsten Danielsson, Hanne Rasmussen og Jan Mortensen afholdte dialogmøder på 
Bornholm, som var en succes med 6 engagerede klubber 

 

• Den 19. november overgik ejerretten med indvilgelsen af de 4 nye carambole borde til Ikast 
BK - som værende DDBUs talent- og elitecenter for 5-Kegler 

 

• Ikast BK har påtaget sig værtsrollen for CEBs officielle EM i 5-Kegler for klubhold den 1.-4. 
juni 2023. DDBU er garanteret 2 pladser, men håber på flere… 
 

• DDBU har søgt 550.000 kr. og modtaget 300.000 kr. i fondansøgning fra initiativpuljen 
øremærket til research af boligforeninger 
 

• DR Sporten har vist stor interesse for vores internationale seniorresultater 2022 og 
udvælger med stor sandsynlighed udpluk til deres Sportsshow 2022. De modtog billeder og 
videomateriale fra sekretariatet 
 

• Amagerhallen er valgt som venue for Skomar Champ – Final 16, hvor der opstilles en 
billardarena midt i basketballhallen med plads til ca. 300 siddende tilskuere samt et 
cafeområde i festlige omgivelser, som man kender det fra Dart. Der knokles pt. med 
setuppets mange praktiske opgaver samt PR. TV2 Sport sender 10 times live tv den 27-28. 
december fra kl. 18-23 

 
 
Ad. punkt 14 
Der var ingen punkter til debat under eventuelt. 
 
Mødet sluttede kl. 15.15 
 
 
Referent Rune Kampe 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


