Referat fra Den Danske Billard Unions årsmøde den 11. juni 2022 kl.
13:00 på Vissenbjerg Storkro
Formanden Torsten Danielsson bød velkommen til forsamlingen og startede mødet med at mindes
de billardvenner, der er gået bort i løbet af sportsåret. Æret være deres minde!
Punkt 1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Steen G. Hansen, som blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt og informerede forsamlingen om, at
årsmødet blev livestreamet.
Punkt 2 Valg af mødesekretær
Rune Kampe blev foreslået af bestyrelsen og valgt til mødesekretær.
Punkt 3 Prøvelse af mandater
59 delegerede var stemmeberettigede (12 klubber øst og 17 klubber vest).
Punkt 4 Bestyrelsens beretning til godkendelse
Torsten Danielsson (TD) gennemgik den udsendte beretning for sæsonen og supplerede med
ønsker til det kommende år:
·

TD takkede sponsorerne Søren Søgaard, Aramith, Simonis, Nemtilmeld og Sehard for deres
uundværlige støtte til billardsporten.

·

Medlemsstatistik: 8987 medlemmer og 225 klubber i 2021 (fra 7958 medlemmer og 185 klubber i
2020) - altså en fremgang på 40 klubber og netto 1029 medlemmer (de fleste nye klubber er:
Ældresagsklubber, boligforeningers klubber og privatklubber).
61 klubber har haft fremgang – deraf 17 med mere end 20%. DDBU har nu fokus på at hjælpe 44
klubber, som har det svært med stor tilbagegang i coronaperioden. De eksisterende klubber har
haft en tilbagegang på 643 medlemmer mens andre har vundet 309 medlemmer - altså et nettotab
på 334 medlemmer iblandt de “gamle” klubber.

·

Om skoleprojektet: Vi har konkret 6 borde til rådighed. Projektet har Lasse Højstrup og Marianne
Mortensen i spidsen, og de opfordrer til at klubberne udnævner en ungdomsansvarlig

·

Der planlægges en rekrutteringskampagne for Keglebillard med fokus på de 30-70-årige og
senere en lignende rekrutteringskampagne for Pool med fokus på de 10-16-årige i
ungdomsklubber, samt de lidt ældre unge på højskoler og efterskoler

·

Skomar: 2-mands hold og 4-mands hold samt Danish Skomar Masters (DSM) har været en stor
succes

·

DDBU skal være bedre til at formidle vores værdier til omverdenen – billard ER folkesport i
Danmark - desværre bare ikke med DDBU som hovedaktør! Det skal der laves om på i de
kommende år - det er det som visionsplanen går ud på!
DDBU´s PR-marketing halter. Vi er ikke dygtige nok til at formidle resultater, selv om vi har
SoMe, hjemmeside og nyhedsbrev. På den længere bane skal der ansættes en
kommunikationsmedarbejder med fokus på PR-marketing
Dirigenten åbnede efterfølgende for spørgerunden:
Kai Jensen, Korsør BC pointerede at han var skuffet over at der ikke stod noget om Keglebillard i
formandsberetningen og heller ikke en beretning fra Kegleudvalgsformanden. 90% af DDBU’s
medlemmer spiller Keglebillard. Der står dog i beretningen, at vi skal løfte i flok. Hvorfor er det
sådan?
Mick Jørgensen, Næstved BK bakkede Kai op om kritikken og nævnte, at der er en indbyrdes
konkurrence om spillerne i Skomarmiljøet og klubmiljøet. Han pointerede også at spillerne ikke kan
være to steder på en gang. Og udtrykte bekymring for at værtshusene mister omsætning. Mick
nævnte desuden, at der ude på stederne er utilfredshed og frygt over DDBU’s store anlagte
events. Ude på steder mener de også at hyggen falder til jorden. DDBU skal ikke stjæle
medlemmer fra andre miljøer, men finde hr og fru Danmark, som ikke i forvejen spiller billard.
Formanden nævnte også den hollandske/Belgiske model, som driver klubberne mere kommercielt
end vi gør. Sandheden er bare, at de lande også har problemer med at få tilgang af nye
ungdomsmedlemmer – ergo virker deres idéer heller ikke. Mick udtrykte også kritik af formandens
affejning af kritik ved at henvise til den vedtagne visionsplan. Han var meget utilfreds med, at TD
altid sagde, at “det står i visionsplanen” og ikke hørte på medlemmerne. Vedr. de mange nye
medlemmer i DDBU: Er det kun for at pumpe medlemstallet op ift. DIF-penge eller kommer de til at
blive hængende i klubberne? Det er afgørende at alle klubberne tager sig sammen og får gang i
ungdomsarbejdet. Uddør ungdomscupperne, så tror jeg ikke på, at vi får liv i dem igen.
Mikael Toft, Aars BK takkede for en fin beretning og hæftede sig ved de 44 klubber, som har det
svært. Han opfordrede alle klubledere til generelt at hæve deres kompetencer og til at finde flere
lokale sponsorer. Og til bestyrelsen: glem nu ikke Keglebillard!
Marianne Mortensen, Ungdomsleder pointerede at DDBU har brug for hjælp ude i klubberne.
Giv det en ny chance ift. at få ungdomsspillere ind i jeres klubber. Marianne opfordrede
klublederne til at blive ved med at satse på ungdomsarbejdet. Hun nævnte at det er helt afgørende
for DDBU’s fremtid at der arbejdes med rekruttering og fastholdelse af unge. I skoleprojektet har vi
arbejdet med at forenkle processen med nemmere øvelser og medinddragelse for at sikre at de
unge får succesoplevelser med sporten.
Brian Nielsen, Randers pool Klub stillede spørgsmål til Marianne Mortensen vedr.
ungdomsarbejdet og pointerede, at det er en meget stor opgave at få unge spillere fastholdt i
klubberne. Brian udtrykte stor utilfredshed med formandens beretning og nævnte, at DDBU “skyder
for meget med spredehagl på emner som ensomhed, ungdom etc.”, fordi man ikke rammer noget
konkret med den metode, Han efterlyste en konkret plan og en tidslinje for de udvalgte projekter,

som det er realistisk at arbejde med. Han spurgte også til trænerkurser og turneringer for bredden i
Pool. Han nævnte, at der mangler tiltag for bredden og at det er for dyrt at rejse. Pool mangler
skræddersyede turneringer for bredden med fokus på det sociale.
Ove Jensen, Århus Pensionist Billardklub nævnte at antallet af klubber er steget med 25% i
DDBU og antallet af medlemmer er steget med omkring 13%, Det vidner om, at der nu er kommet
mange små klubber ind i DDBU. Ove spurgte konkret til planen, om at få Vestjysk Billard Union ind
i DDBU.
Ove opfordrede til at man afholder årsmødet hvert år på Fyn og at TU-reglementet lægges ud til
forsamlingen under mødet - ikke til afstemning, men til åben debat og inspiration for TU. Det kunne
øge debatniveauet og måske også tilslutningen til årsmødet. Ove havde en kritisk kommentar til
formanden, som har fået rekord i udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. Han nævnte også at vi
skal være professionelle. Og stillede spørgsmålet: “hvad betyder det at være en professionel
bestyrelse i en billardklub?”.
Jimmy Lauridsen, Ørbæk BK opfordrede alle klubberne til at søge de mange puljer og fonde på
bl.a. medlemstal.dk, hvor der er masser at links til åbne puljer. Han nævnte ensomhedsarrangementer med fællesspisning og hygge, åbent-Hus-arrangementer, streaming, sociale
events, opstart af ungdom, rekvisitter, baller og kegler, scoretavler, lamper m.m.
Kent R. Erichsen, BK Frem pointerede sværhedsgraden af at få gang i ungdomsarbejdet ude i
klubberne. Han nævnte at der vanskeligheder ved at fastholde den unge og sagde at der er behov
for at frivillige tager den i denne opgave. Desuden sagde han at klubberne skal være bedre til at
understøtte klubberne. Bevæg dig for livet projektet passer perfekt ind i vores klubber med
målgruppen 40-70-årige. Og han nævnte også mulige synergier med de medlemmer, som måske
tager deres børn med.
Lars Nielsen, Skælskør BK nævnte, at vi mangler analyseredskaber for at kunne få mere viden
om målgrupperne. Generelt skal klublederne lytte mere til hinanden, og der er også behov for flere
ledelseskompetencer.
TD takkede alle for både positive og negative ting under debatten og roste den livlige debat. Han
sagde at det er vigtigt, at vi udveksler erfaringer og holdninger, men også, at nogle af
bemærkningerne og kritikpunkterne bunder i misforståelser. Han svarede hver debattør særskilt på
følgende måde:
1. TD’s kommentar til Kais indlæg: Det er korrekt der ikke står noget i årsberetningen og hvorfor så
det, når 90% af vore medlemmer er keglespillere? TD nævnte, at han er enig med Kai i at
Keglebillard er grundlaget i dansk billard og han pointerede at ca. 70% af administrationen bliver
brugt på Keglebillard. Men også, at der er 5 andre discipliner under DDBU’s faner. DDBU’s
visioner for Keglebillard er stadig de samme som da Kent R. Erichsen udarbejdede dem for godt
tre år siden.
2. TD’s kommentarer til Micks indlæg: TD nævnte, at det er en misforståelse, at vi er interesseret i
at trække omsætningen væk fra kommercielle steder. Det har vi ingen intentioner om. Vedr. den
Hollandske/Belgiske model med kommerciel opbygning, så skal DDBU ikke være Holland eller
Belgien, men vi skal følge udviklingen og se og lære af de andre lande. Kritik af visionsplanen er
fint, men kom med saglige argumenter og gerne andre idéer.
Vedr. små klubber: De mange nye klubber er ”de lavt hængende frugter” for at få flere medlemmer
og klubber. DIF giver DDBU et tilskud på omkring 1.500 kr. pr. billardklub og 12-15 kr. pr. medlem.

3. TD’s kommentar til Brians indlæg vedr. mangel på breddetiltag: TD pointerede at
nedlæggelsen af holdturneringen i Pool gik hårdt ud over bredden. Det var også Jakob Lyngs
konklusion som Pool administrator i DDBU.
TD nævnte at der ikke bliver skudt med spredehagl. DDBU har 6 discipliner med hovedfokus på
Keglebillard som den største disciplin. Tilskuddet fra DIF til sporene er fordelt med halvdelen til de
internationale discipliner. TD bifaldt en ny instruktør- og træner uddannelse i Pool, men nævnte
også, at der allerede skulle være omkring 10 trænere i Pool afdelingen.
Der kommer ligeledes en ny instruktør- og træneruddannelse for Keglebillard, som starter i
sensommeren.
4. TD’s kommentar til Ove´s indlæg: TD orienterede om at medlemsgennemsnittet på de
eksisterende klubber ligger på ca. 42, hvorimod de nye klubber kun ligger på ca. 23 medlemmer.
Vedr. Vestjysk Billard Union: Deres største klubber er allerede meldt ind i DDBU. Der er ca. 20
mindre klubber tilbage, som på den ene eller anden måde skal have tilbuddet om at blive medlem
af DDBU, hvilket har høj prioritet i efteråret/vinter.
TD nævnte, at han aldrig har sagt vi skulle have en professionel bestyrelse, men derimod en
professionel organisation. For meget snak og for lidt handling, det er typisk for frivillige visioner. De
fleste bestyrelsesmedlemmer som er trådt ud, er pga. arbejde og af personlige årsager.
Turneringsreglement skal vi ikke have tilbage til årsmødet, da det er for tidskrævende. TD gav Ove
ret i at det kunne være en glimrende idé, at holde årsmødet på Fyn hvert år og at dette ville blive
diskuteret i bestyrelsen.
6. TD’s kommentar til Lars’s indlæg: TD nævnte at han er enig med Lars Nielsen i, at der er behov
for lederuddannelser. DIF tilbyder mange kurser, som kunne være relevante for vores klubber.
Efter TD´s svar til debattørerne bød årsmødet på en ny debatrunde.
Marianne Mortensen fortalte forsamlingen, at der er behov for flere motiverede fondsansøgninger
fra klubberne. Hun opfordrede til, at ansøgningerne har fokus på ungdommen, social ligestilling og
startpakker med kø, handsker og kridt
Steen G. Hansen supplerede debatten ved at fortælle, at grundlaget for medlemskabet af DIF
bunder i de internationale discipliner. Det betyder derimod ikke at Keglebillard skal have mindre
fokus.
Mathias S. Mortensen Bristol-Odense kommenterede følgende: Det er vigtigt at man kan ”gå til
billard” som ung og at forældrene tilbydes et struktureret forløb. Det kræver dog flere frivillige
hænder og en særlig modydelse fra klubberne, som eventuelt kunne honorere de frivillige med
gratis kontingent. Mathias nævnte at man i 10. klasse faktisk kan ”gå til billard” på en efterskole,
hvor en tredjedel af dagen kan afsættes til sport, en tredjedel til de klassiske fag og den sidste
tredjedel til strukturering ift. til det at være sportsmenneske etc. Så er der kommet mange
ændringsforslag til visionsplanen og beretningen, som man bør tage fat på. Afslutningsvis nævnte
Mathias at DDBU’s lønninger og honorarer udgør en 1/3-del af budgettet. Han savner
gennemsigtighed og overblik over indtægter fra fonde og sponsorater ift. vores Fundraiser og
Specialkonsulent. Måske kunne vi overveje at bruge midlerne på en anden måde.
Kent R. Erichsen BK Frem nævnte at DIF-midlerne også går til Keglebillard, så han var ikke enig
med de andres udlægning. Han sagde at da Torsten trådte til som DDBU-formand blev
disciplinerne silo-opdelt. Der har siden været rigtig stor udskiftning i bestyrelsen i Torstens periode
som formand. Jeg har alene talt 10 mand, og der er kun to, som har siddet hele perioden frem til

nu. Nogen er gået pga. personlige grunde, arbejde etc., mens andre er gået pga. uenigheder. Det
er vigtigt med kontinuitet i en langsigtet plan.
Mick Jørgensen Næstved BK understøttede Mathias i, at det er vigtigt med struktureret træning
med henvisning til Facebook og evt. lokalavisen med faste træningstider. Det behøver ikke være
en uddannet træner der står for træningen. Mick havde også et spørgsmål til formanden: Skal vi
have klubber ude på værtshusene? Han var også kritisk overfor formandens brug af tal. De var
blæst optimistisk op og var ikke retvisende.
TD kom med afsluttende bemærkninger til spørgerunden og nævnte følgende
•

Fundraiser og Specialkonsulent: Indtil videre har der været mest fokus på Specialkonsulent
delen af jobfunktionen, der er skaffet næsten 75 nye klubber til dato og det er ikke noget
man bare lige gør.

•

Der må gerne laves billardklubber på værtshusene, men det er ikke noget DDBU har fokus
på.

•

Mht. Visionsplanen, så er der plads til nye idéer og tiltag. Vi skal lære hen ad vejen af vores
erfaringer og adoptere og tilpasse med tiden. Alle forslag er velkomne. Jeg har ikke hørt
noget endnu, som vores vedtagne visionsplan ikke kan rumme.

Efter spørgerunden blev Beretningerne godkendt

Punkt 5 Ordensudvalgets og Sportsappeludvalgets beretninger til orientering.
Ove Jensen, Ordensudvalget:
Udvalget har ikke behandlet sager i perioden.

Leif Rasmussen – formand Sportsappeludvalgets
Sportsappeludvalgets har ikke haft sager til behandling 2022
Beretningerne taget til efterretning

Punkt 6 Regnskabsaflæggelse til godkendelse

Jan Bemmann gennemgik regnskabet, der viste et minus på 93.000 kr. for 2021, hvor der var et
forventet underskud på 495.000 kr. Underskuddet skyldes manglende aktiviteter pga. pandemien.
Egenkapitalen er på 1.239.000 kr.
Med alle de aktiviteter der tegner sig i horisonten, skal vi have god likviditet på bundlinjen.

Som bekendt er vi revideret af DIF’s revisorer: Ernst and Young (EY). De har givet os gode
anmærkninger i form af: ingen anmærkninger
·

Indtægter:

3.900.000 kr.

Budgetterede: 4.200.000 kr.

·

Omkostninger:

4.035.000 kr.

Budgetterede: 4.696.000 kr.

Kassereren håber på et normalt aktivitetsniveau til næste sæson.
•
•
•

Aktiver: 320.000 kr. (bilen til Specialkonsulent & Fundraiser)
Og andre aktiviteter for 195.000 kr.
1.200.000 kr. indestående i banken samt en kassebeholdning på ca. 4.000 kr. Det giver
1.700.000 kr. i alt.

Efter kassererens gennemgang var der åbent for spørgsmål
Mathias S. Mortensen Undrede sig over 150.000 i difference. I budgettet for indeværende år er
der budgetteret med 1.533.000 kr. til lønninger, men under punkt 5 og 7, er der sidste år brugt
300.000 kr. til frikøb af formanden og så 1.387.792 kr. til lønomkostninger til sekretariatet. Det giver
næsten 1.700.000 kr.
JB svarede, at der altid vil være et svagt udsving i lønninger og noget af lønnen fra Fundraiser &
Specialkonsulent flyttes over i DIF-sporene.
Kai Korsør BC stillede spørgsmålstegn ved at der er frigivet løn til formanden inden der er plads til
det i budgettet. Det stemmer ikke overens med teksten i Visionsplanen. Han kunne ikke se at der
er plads til en ekstra post på 300.000 kr. på nuværende tidspunkt.
TD pointerede, at i visionsplanen står der, at et ansvar/frikøbs honorar skal indføres, når DDBU har
mulighed for det rent økonomisk. I 2021 havde vi et godt regnskab pga. Corona-krisen. Vi har
desuden gennemført en større udgiftsomlægning, som har forårsaget store besparelser.
Helt konkret koster en sekretariatsleder væsentligt mindre i løn end en generalsekretær og vi
opsagde den tidligere udviklingskonsulent til fordel for en Fundraiser & Specialkonsulent. En
Fundraiser & Specialkonsulents løn ligger langt under en udviklingskonsulents grundløn, men med
ekstra honorering via provision for akkvisition af nye klubber. De penge bliver betalt via DIF-spor 1.
Derfor er der luft i budgettet. Der er med disse nye stillinger sparet mere end 500.000 kr. om året.
Derfor er der penge til at honorere formanden.
Desuden gjorde TD opmærksom på, at hele forudsætningen for gennemførelsen af visionsplanen,
som blev enstemmigt vedtaget her på Vissenbjerg Storkro for nøjagtig 2 år siden, står og falder på
evnen og ikke mindst muligheden for at gennemføre den. Såfremt eksekveringen ikke bliver udført
professionelt - altså af en leder som bliver frikøbt til at varetage ansvaret for dette store projekt, så
ender denne visionsplan som så mange andre – med aldrig at blive realiseret, som vi har set de
sidste 30-40 år i dansk billard.
Efter disse bemærkninger blev regnskabet godkendt

Punkt 7 Vedtagelse af Visionsplaner.
Dem var der ingen af.

Punkt 8 Indkomne forslag.
Der er kommet tre forslag fra Korsør Billard Club, som blev behandlet punkt for punkt.
1.
Der skal for hvert event - inden eventet afholdes - laves et budget over indtægter og udgifter.
Regnskabet for eventet fremlægges som bilag til årsregnskabet når det senere præsenteres på
årsmødet.
TD informerede forsamlingen om Eventudvalget, som træder i karakter ved alle store events. Pt.
har vi EM i 5-Kegler og Skomar Champ. Der ligger en hel klar procedure ved eksempelvis EM i 5Kegler, som koster ca. 1.200.000 kr. Når vi har et internationalt event som EM i 5-Kegler, søger vi
midler fra Sport Event Danmark (SED). SED godkender afholdelsen af EM i 5-Kegler ud fra et råbudget. Derefter finder DDBU i fællesskab med SED en samarbejdskommune, som blev Randers
(ligesom VM i 3-Bande i 2002 og 2019). Randers bevilger 450.000 kr. til projektet og SED et
tilsvarende beløb. Dertil kommer sponsorindtægter på ca. 100.000 kr. og kickback-aftaler for
hotelovernatninger til godt og vel 50.000 kr, Derudover gives der et tilskud til præmiepenge fra
CEB. Netto betyder det, at DDBU har afsat 125.000 kr. til projektet. Ud fra et budget på 1.200.000
kr. betaler DDBU ca. 10%.
EM-regnskabet bliver vedlagt som bilag til næste års regnskab, som er en ny procedure, som
trådte i kraft allerede sidste år.
Vedrørende nationale events som Skomar Champ, er det en anden sag. Det var afsat i alt 170.000
kr. til præmier, som er overført til budgettet i år da finalen måtte aflyses pga. Coronanedlukning. Vi
har formindsket vores engagement omkring Skomar i dette år med 100.000 kr. ved ikke at afholde
en ny Skomar Champ i 2022 – men kun afholde den udsatte finale fra 2021.
Kent Erichsen BK Frem nævnte, at forslaget måske er misforstået. Ser man på sidste års
eventudgifter, er der et tal på 159.000 kr. uden at man kan se hvad det drejer sig om. Der mangler
detaljer i budgettet, for de events som blev afholdt. Eksempelvis DSM-udgifter på 15.000 og
mødeudgifter. Posten til mødeudgifter hører til under eventet. De events, der står i regnskabet
optræder som et sum-tal. Der mangler bilag med budget og udgifter. Det er vigtigt at kassen ikke
tømmes af et event, som går skævt.
TD sagde, at der i 2022 allerede er indført 100% transparens i eventudvalgets regnskaber.
Efter drøftelser af det første punkt blev forslaget trukket tilbage.
2.
Bestyrelsen herunder også forretningsudvalget har en godkendelsesramme på DKK
250.000/event, og er udgiftsbudgettet højere så skal årsmødet indover.
Sekretariatslederen har en ramme på DKK 25.000 uden bestyrelsens godkendelse.
Alt der godkendes skal ligge i et allerede af årsmødet godkendt budget.

Årsmødet vedtog, at DDBU´s bestyrelse har en godkendelsesramme på op til 250.000 kr per event
(events med højere udgift for DDBU´s del skal forhåndsgodkendes af et årsmøde).
Kai/Korsør BK valgte at frafalde anden del af forslaget omkring en ramme på Sekretariatslederens
økonomiske beføjelser, da de fremgår af interne procedurer.
3.
Årsregnskabet flyttes, så det løber fra 1/7-30/6.
Årsmødet flyttes til medio august, så årsmødet præsenteres for et færdigt årsregnskab pr. 30/6 og
et nyt budget, hvoraf der kun er gået ca. én måned når årsmødet afholdes.
TD forklarede, at dette forslag var et forslag, som bestyrelsen havde til hensigt allerede at foreslå
på årsmødet sidste år i Idrættens Hus – men vi valgte at udskyde forslaget til der var tid til en
bedre konsekvensberegning. Bestyrelsen er dermed tilhænger af forslaget – dog opfordrer vi til at
der nedsættes et udvalg, hvor Kai er velkommen til at deltage, som skal lave de nødvendige
konsekvensberegninger i samarbejde med vores interne og eksterne revisorer samt DIF Økonomi,
som er vores bogholderi.
Efter drøftelser af forslaget, besluttede forsamlingen at nedsætte et udvalg med deltagelse af
DDBU´s Forretningsudvalg samt Kai Jensen, som skal undersøge fordele og ulemper ved at flytte
regnskabsåret, så det passer med sportsåret. Forslaget skal være klar til forelæggelse på
årsmødet i 2023.

Punkt 9 Forslag til vedtægtsændringer
Det fremsendte forslag til vedtægtsændringerne er rundsendt sammen med dagsordenen.
Efter en længere debat blev de af bestyrelsens fremlagte vedtægtsændringer om bestyrelsens
sammensætning trukket tilbage. De resterende vedtægtsændringer blev godkendt (bilag
vedlægges separat)
Punkt 10
Jan Bemmann fremlagde budgettet for 2022 og informerede om, at forberedelserne allerede
startede i september sidste år i samarbejde med de disciplinansvarlige. Selve budgetlægningen
skete i oktober/november 2021.
Bestyrelsen budgetterer med et minus på 434.000 kr. og udarbejder løbende vurderinger af de
forskellige poster og tilretter med budgetkorrektioner. Efter 5 måneder kan vi allerede se, at der
kun er behov for et minus på 237.000 kr.
Næstformand Klaus Hansen motiverede bestyrelsens forslag til ændringer af ”gebyrer og
kontingenter” og understregede, at stigningen vil dække budgetunderskuddet og give flere penge
til realisering af Visionsplanen. Han redegjorde for, at der ikke har været stigning i takster siden
2018.
Efter en lang og livlig debat med flere nedstemte forslag besluttede forsamlingen at hæve licensen
til 300 kr. og bibeholde 135 kr. for turnerings indskud.

Herefter blev Budgettet taget til efterretning.

Punkt 12 Valg
Bestyrelsen:
•

Formand: Torsten Danielsson for 2 år

•

2. næstformand: Klaus Hansen for 2 år

•

Konstitueret kasserer: Jan Bemmann som kasserer for 1 år

•

Turneringsudvalgsformand: Jan Mortensen for 2 år

•

Ungdomsudvalgsformand: Marianne Mortensen for 2 år

•

Konstitueret bestyrelsesmedlem Hussam Amal som bestyrelsesmedlem for 2 år

Til den ledige plads som bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen Dorthe Lauridsen fra Ørbæk
Billard Klub

•

Dorthe Lauridsen blev valgt til bestyrelsen for 1 år

Alle blev valgt med akklamation – desuden:

•

Bestyrelsesmedlem: Helene Krogsgaard Mikkelsen med ansvar for Pool afgik uden for tur

•

Bestyrelsesmedlem: Brian Jensen med ansvar for Skomar afgik uden for tur

Ordensudvalg:

•

Ove Jensen for 3 år

Suppleanter:

•

Per Jensen for 1 år

•

Henning Nielsen for 1 år

Revisorer:

•

Erik Søndergaard for 1 år

•

Niels Chr. Kjær for 1 år

Suppleant:

•

Harry Dahl for 1 år

Alle blev valgt med akklamation

Punkt 13 Eventuelt
Jørgen Pedersen, Ørbæk BK, blev udnævnt til æresmedlem i DDBU for hans store arbejde som
ungdomsleder og bestyrelsesmedlem igennem mange år både i DDBU, BUF og flere klubber.
Jørgen modtog - ud over den fine hæder - blomster, diplom og nål. Ørbæk BK´s Formand Jimmy
Lauridsen modtog prisen på vegne af Jørgen, som ikke kunne være tilstede i dag, fordi han skulle
spille finale i den af ham selv indførte TENAX turnering.
Johnny Sort Jensen Asaa BK modtog DDBU’s nye pris, Fortjenstmedaljen i Guld, for hans gode
og langvarige indsat for Asaa BK og billardsporten som helhed. Johnny modtog blomster og et
diplom – samt en Fortjenstmedalje.
Horsens BK blev udnævnt til Årets Klub for størst fremgang i antallet af unikke nye licenser med 8
stk. Horsens BK modtog 10.000 kr.
Jonas Søndergaard, Næstved BK, og Lukas Mortensen, BK Fluen, blev begge valgt til årets
spillere primært for deres U21 EM-guldmedalje i Biathlon. De unge spillere modtog et diplom og
2.500 kr. hver.
Lars Vordingborg BC efterlyste bedre formidling af resultater fra Søgaard Cup, Tenax Double og
cupperne generelt på billardresultater.dk
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav den sidste afsluttende bemærkning til DDBU´s
formand Torsten Danielsson.
TD afsluttede årsmødet ved at takke alle fremmødte og ikke mindst dirigenten, Steen G. Hansen.
Se årsmødet via nedenstående: link: https://www.youtube.com/watch?v=Jb5qlMQiUh0
Mødet sluttede kl. 18.00

Referent Rune Kampe

Godkendt af dirigent Steen G. Hansen

