
 

 

Referat fra Den Danske Billard Unions årsmøde den 19. september 2020 kl. 13:30 

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, der gik. Heriblandt tidligere DDBU-formand og 

æresmedlem Ole Pedersen, der gik bort efter lang tids sygdom. 

Leif Rasmussen holdt en mindetale til ære for Ole. Æret være Hans minde!  

 

Punkt 1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Søren Gøtzsche, som blev valgt med akklamation.  

Dirigenten konstaterede, at Årsmødet var lovligt indkaldt. 

Punkt 2 Valg af mødesekretær 

Rune Kampe blev foreslået af bestyrelsen og valgt til mødesekretær. 

Punkt 3 Prøvelse af mandater 

49 delegerede var stemmeberettigede. 

Punkt 4 Bestyrelsens beretning til godkendelse 

Torsten Danielsson (TD) gennemgik den udsendte beretning ved at fremhæve følgende:  

VM i 3-Bande Carambole på Værket i Randers november 2019 fik stor ros.  

Det blev det største event i dansk billards historie med 

• 50 timers live transmission på TV-2 Sport.  

• 20.000 samtidige seere.  

• I Top-10 over de mest viste sportsprogrammer over weekenden 29-30. november 2019.   

DDBU har siden haft en positiv evaluering med TV2 Sport - Danmarks største sportskanal - som ytrede 

ønske om et længerevarende samarbejde med DDBU. 

De internationale forbund UMB og CEB takkede os for god organisation og godt samarbejde.  

Spillerne var meget tilfredse og roste spillemateriale, afvikling, forhold m.v. 

TD takkede baglandet og DIF, som var repræsenteret ved Næstformand Thomas Bach og DDBU´s DIF-

Konsulent Jonas Vestergaard Jensen, og Sport Event Denmark for økonomisk samarbejde. 

VM i 3-Bande Carambole i Randers, var et startskud til en ny æra for DDBU som international arrangør. 

 

TD meddelte at Skoleprojektet, som er et innovativt og moderne rekrutteringsprojekt for skoleelever, er 

skudt i gang med Marianne Mortensen, Anders Henriksen, Thomas Holmehøj og tovholder Tage Lauridsen. 



DDBU investerer 335.000 kr. i projektet over de næste 3 år. 

 

TD roste klubberne for genåbningen efter covid-19-krisen. Vi har været meget usikre på, hvor mange 

licenser, der ville blive indløst og antallet af holdtilmeldinger og individuelle tilmeldinger og vi må 

konkludere, at vi kun mangler ca. 5 % i forhold til sidste sæson. Efter diverse tilpasninger kører 

turneringerne stort set normalt, dog med nedsat service omkring fællesspisning, hvilket er naturligt på 

grund af Coronakrisen. De fleste klubber har fundet gode og kreative løsninger, som stadig gør det 

hyggeligt at træffes til vores elskede sport.  

Vi må dog erkende, at vi sikkert kommer til at leve med Corona virusen i lang tid endnu. 

 

TD orienterede om medlemsstatistik: 7924 medlemmer fordelt på 182 klubber, som er en tilbagegang på 

108 medlemmer.  

 

TD takkede sponsorerne for godt samarbejde: Sehard Mal APS, Aramith, Simonis og ikke mindst vor 

hovedsponsor Søren Søgaard A/S. 

Efter formandens gennemgang var der en spørgerunde: 

 

Kurt fra Sydfyn BK:  

Foreslog et ”Billardstudie” som optakt til live transmissionerne som i Tour de France. 

 

Torsten Danielsson:  

Takkede Kurt for sit gode indspark og benyttede lejligheden til at præsentere det næste TV-2 Sports projekt 

nemlig Skomar Champ 2020 i samarbejde med Søren Søgaard A/S og The Old Irish Pub/Damhuskroen og 

Danish Skomar Masters (DSM).  

Skomar Champ 2020 - The Open - løber af stablen på Damhuskroen i uge 46, og finalestævnet Skomar 

Champ 2020 – Final 16 - spilles den 27.-28 december. 

Der vises 5 timers live tv på TV-2 Sport. TV-2 Sport har en 3-årig option på gentagelse af stævnet, som 

gerne skulle blive en seer-magnet i stil med de store dart events. En vigtig brik i at øge befolkningens 

bevågenhed omkring billardsporten og gøre billard til folkesport.  

Jens Erik Vordingborg BK: 

Opfordrer DDBU til at tage beslutninger og i mindre grad give henvisninger i forhold til Corona- og servering 

af mad efter holdkampene. 

Gitte Pedersen Vejby BK: 

Roste initiativet til Skomar-projektet, men stillede samtidig spørgsmålstegn ved DDBU’s alkoholpolitik. 

Hvordan kommer det til at gå hånd i hånd? 

 

Torsten Danielsson: 

Det er klart, at der er faste regler for, hvordan vi afholder vores sportslige arrangementer. Som alle ved, så 

må der ikke nydes alkohol under vores officielle turneringer. Kvalifikationsturneringen bliver afholdt i DSM-

regi og i princippet er det kun finalestævnet, der bærer DDBU’s officielle stempel. De 16 spillere, som 

kvalificerer sig til hovedeventet, skriver hver især under på en spillerkontrakt, som indeholder etik, 

alkoholpolitik og påklædning. Omvendt er eventen lagt an som en stor folkefest, så rammerne ligner de 

store dart events. Til sammenligning er der i Belgien og Holland for eksempel en hel anden billardkultur. 



Man har ikke billardklubber, som vi kender det herhjemme, de er en del af de kommercielle billard-

værtshuse. Dvs., at alle turneringer – både for bredde og elite - bliver afviklet på værtshuse, selvfølgelig 

under seriøse forhold. Vi kan drage erfaringer og lære noget af det miljø fra verden omkring os. 

Mikael Toft, Aars BK:  

Kommenterede på Jens Eriks indspark om servering af mad i klubberne og opfordrede også til, at DDBU 

kommer med et udspil. Vi har rigelig plads til at spise og hygge os i Aars billard klub. Mikael nævnte et 

eksempel på, at et udehold kom med medbragt mad til en holdkamp, det var første, eneste og sidste gang, 

det kommer til at ske i Aars BK. Venner! Det har taget os 25-30 år at komme op på det hyggelige niveau, vi 

har nu. Hvis vi ikke tænker os om, så er vi tilbage til drømmekager i bradepander og det er simpelthen ikke 

den vej vi skal. 

 

Efter spørgerunden blev Beretningen godkendt 

 

Punkt 5 Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger til orientering 

Ordensudvalgets og Sports- og Appeludvalgets beretninger til orientering: 

Sag nr. 1-2019/2020 Udvalget har behandlet en eksklusionssag. Medlemmet blev ekskluderet af sin klub, en 

afgørelse, der blev stadfæstet af DDBU. Medlemmet appellerede til Ordensudvalget, der konstaterede, at 

konflikten opstod i forbindelse med en sommerfest i klubben. Dårlig kemi mellem parterne eskalerede 

konflikten. Sagen vedrørte ikke en sportsbegivenhed og opfyldte derfor ikke de krav til en gyldig eksklusion, 

som er beskrevet i DIF’s vejledning.  

 

Ordensudvalget ophævede eksklusionen. 

Ove H. Jensen – formand for Ordensudvalget. 

Ove Jensen, Ordensudvalget:  

Man må finde sig i dårlig kemi mellem mennesker, og man må som bestyrelse kunne tåle kritik. Der skal 

meget til, før man kan smide en person ud af en klub. 

 

Sports- og Appeludvalget har ikke haft sager til behandling 2019-2020 

Leif Rasmussen – formand Sports-og Appeludvalget.  

Der var ingen kommentarer til ovennævnte. 

Beretningerne taget til efterretning 

Punkt 6 Regnskabsaflæggelse til godkendelse 

 

Erik Søndergaard:  

2019 var et godt år med kun 138.000 kr. i underskud mod forventet 350.000 kr. VM i 3-Bande Carambole i 

Randers kostede 282.000 kr. på bundlinjen. 

Desværre er vi ikke kommet i mål med at anvende alle afsatte midler til sporarbejdet, hvilket er beklageligt. 

Bestyrelsen bestræber sig fortsat på at lægge et realistisk budget, og på at eksekvere de planlagte 

aktiviteter i overensstemmelse dermed. 2019 var også året, hvor vi gik i gang med en administrativ 

omlægning og der er afsat de nødvendige midler for at holde vores turneringsprogram løbende ajourført 

som er en løbende proces. 



Hans Christian Noe, Aarhus Pool & Snooker Klub: 

Kunne man lave en mere smidig disciplin opdeling? 

 

Erik Søndergaard: 

Vi arbejder på at få forbedret vores økonomisystem, så vi får disciplinerne/udvalgene mere opdelte med 

delbudgetter. Det skulle meget gerne slå igennem i 2020. 

 

Efter en spørgerunde blev Regnskabet godkendt 

Punkt 7 Vedtagelse af politikkatalog – blev afløst af præsentation af DDBU´s nye Visionsplan: ”DDBU mod 

nye tider” 

 

Torsten Danielsson, holdt en længere tale om visionsplanen og nytænkning. Han orienterede om, hvordan 

visionsplanen blev til og understregede, at det ikke er en strategiplan.  

 

Torsten Danielsson: 

En stor del af vores faste budget går til Keglebillard i form af administration og lønninger, hvilket er 

naturligt, når det er vores største og mest dominerende disciplin. Vi bruger penge på vores internationale 

discipliner i et omfang, der overstiger det antal medlemmer, som spiller de pågældende discipliner. Det er 

DDBU forpligtet til, som en del af DIF´s og kulturministeriets promovering af Dansk Sport som helhed i ind- 

og udland. Dertil modtager vi vores særtilskud fra DIF – som kaldes Strategispor.  

Søren Ulrik Solrød BK: 

Jeg er kasserer i Solrød BK og jeg har lige gennemgået vores cvr. Lister, som viser, hvornår det næste 

medlem har rund fødselsdag. Sagen er den, at i de næste 3, 4, 5 år er der en del, som har runde 

fødselsdage. De runder ikke 50 eller 60; de runder 70, 75 - det er sådan det er! Hvis vi ikke gør noget nu, så 

vil jeg tro vi mister ca. 10 % af vores medlemmer hvert år.  

Mikael Toft, Aars BK: 

Kæmpe respekt for visionsplanen - vi står selvfølgelig bag. Men pas nu på dem ude i hjørnerne, pas nu på 

Udkantsdanmark med de små klubber uden de store medlemstal. Jeg opfordrer klubberne til tværfagligt 

samarbejde med dart og nævnte egen klub som eksempel. Vi har 18 dartmedlemmer og de passer som fod 

i hose. Så kan jeg godt lide det nye tiltag, Dating-billard. 

 

Ove Jensen, Ordensudvalget: 

Det har været en fornøjelse at læse visionsplanen, det er professionelt lavet fra ende til anden. Han fortalte 

historien omkring, hvordan lokalunionerne blev til DDBU og konflikten med Vestjysk Billard Union, som 

stadig eksisterer under Frank Thomsen. Jeg kunne godt tænke mig, at DDBU brugte alle evner til at 

forhandle med Frank Thomsen, og de mere end 20 klubber, som ligger inde under Vestjysk Billard Union. 

Lene, BK Nørre Aaby: 

Vi har også mange medlemmer i den høje alder – vi har nogle særlige behov og der skal ske noget, hvis vi 

skal overleve i Udkantsdanmark. 

Torsten Danielsson: 

Siden 80’erne og op igennem 90’erne, og op til den periode, hvor lokalunionerne blev lagt sammen med 

DDBU, har der været en masse politiske uoverensstemmelser. En af de sager, som forblev uløste, var krisen 



med Vestjysk Billard Union med 25-26 klubber, hvoraf kun 5 spiller billard i DDBU-regi. Mange har forsøgt 

dialogens vej, men til dato uden held – men vi skal ikke opgive håbet og jeg vil helt sikkert tage sagen op 

igen. 

Torsten Danielsson informerede om den nye fundraiser/specialkonsulent stilling: Kim Buch-Madsen skal 

skaffe penge til sporten i form af sponsorpakker til eliten, sælge reklamer til store events og stifte nye 

klubber samt lave koncepter til at integrere de mange grupperinger, som spiller billard uden om DDBU.  

 

Hans Christian Noe, Aarhus Pool & Snooker:  

På vegne af Pooludvalget, vil jeg gerne rose bestyrelsen for det fremlagte. Den ambitiøse visionsplan lægger 

pres på Pooludvalget, men vi er klar til udfordringen, og til at tage imod de unge. Vi har oplevet et 

generationsskifte op igennem 90’erne og 0’erne, hvor pool i Danmark var kæmpe stort i en periode. 

Derefter forsvandt mange gode mennesker og ledere på grund af børn og karriere. Vi kan lokke en masse 

unge til at spille pool, men vi mangler hænder til at tage imod dem. Pool er en fantastisk introduktion til 

billard, ca. 54 % af den voksne befolkning har prøvet at spille pool. Vi er i gang med at knække koden til at  

”hyggespillerene” i Dansk Amatør Pool kan integreres i DDBU. DAP laver handicapturneringer rundt 

omkring i landet, men har brug for flere poolborde ude i klubberne. 

Ove Jensen:  

Hvordan vil DDBU med en businessmodel gøre det operationelt med frivillige? 

 

Torsten Danielsson:  

TD understregede, at der er tale om en visionsplan, ikke en strategiplan. Vi udbygger personalestrukturen i 

takt med den dynamiske udvikling af visionsplanen. Jeg tror på, at vi hen over en årrække, kan få omkring 

100 nye billardklubber bare ved at plukke de nederste frugter fra træet: Firmaklubber, privatklubber og 

boligforeninger. 

 

Steen G Hansen, Solrød BK:  

Den tidligere formand for DDBU orienterede om de gode tider i dansk billard, hvor medlemstallet boomede 

og vigtigheden af at få vores sport vist frem på TV. Mit hjerte banker for den fremlagte visionsplan, det er 

lige dét, som dansk billard har brug for, hvis vi skal have flere medlemmer ind i sporten. Selv om 

visionsplanen er meget ambitiøs, så kan pengene skaffes med det rette hold. 

 

Torsten Danielsson:  

TD orienterede om, at DDBU har ansøgt UMB om at organisere VM i 5-Kegler for Landshold i 2022. 

Desuden satses der på Pool EM i 2023 eller 2024 (alle discipliner, i alt 256 deltagere) samt en tilhørende 

EuroTour. Så er vi også interesserede i et mindre europamesterskab for ungdom eller en Worldcup i 3-

Bande Carambole.  

DDBU har et godt samarbejde med Sport Event Denmark, som finansierer en stor del af udgifterne.  

  

Visionsplanen er enstemmigt vedtaget 

 

Punkt 8 Indkomne forslag 

 



Der er ikke modtaget forslag. 

 

Punkt 9 Forslag til vedtægtsændringer 

 

Det fremsendte forslag til vedtægtsændringerne er rundsendt sammen med dagsordenen. Det blev 

gennemgået og der var en bemærkning. 

Hans Christian Noe:  

Fastholder sin bekymring, i henhold til, at bestyrelsen kan vælges på årsmødet, uden at der er en tilstede 

fra Pooludvalget. 

Forslagene til vedtægtsændringer blev godkendt 

Punkt 10 Rapportering fra temamøderne jvf. § 5 

 

Der har ikke været afholdt temamøder. 

 

Punkt 11 Fremlæggelse af budget til orientering. Godkendelse af gebyrer og kontingenter 

Kassereren fremlagde budgettet, som indeholder uændrede gebyrer og kontingenter. Der er ikke forslag til 

ændringer i yderser og tilskud. 

 

Erik Søndergaard: 

Kassereren fremlagde budgettet med et forventet underskud på 228.000 kr. Pga. covid-19-krisen blev de 

fleste turneringer i både ind- og udland aflyst - tendensen ser desværre ud til at fortsætte. Selv om vi har 

taget vores forholdsregler, er det ikke til at forudse, hvad der sker i resten af verden, hvilket medfører, at 

budgettet med garanti ikke kommer til at holde. 

Vi forventer, at budgettet for indtægter kommer til at holde, og det samme er gældende for de faste 

driftsomkostninger. På grund af covid-19-krisen, vil mange internationale turneringer blive enten aflyst eller 

udskudt, hvorfor vi forventer et mindre forbrug. 

Christian Andersen KBK/BNV: 

Spørger efter et Skomar-budget. 

Torsten Danielsson:  

Vi kan i sagens natur ikke budgettere med noget, som endnu ikke er vedtaget på årsmødet. Budgetter 

fremadrettet vil indeholde et Skomar-budget.  

Budgettet blev godkendt 

Punkt 12 Valg 

Valg til bestyrelsen: 

1) Formand for bestyrelsen - Torsten Danielsson for 2 år. Villig til genvalg.  

Valgt med applaus 

 

2) Næstformand Michael B. Nielsen afgår uden for tur. Bestyrelsen opstiller Tage Lauridsen for 1 år.  

Valgt med applaus 

 



3) Formand for Turneringsudvalget Jan Mortensen for 2 år. Villig til genvalg.  

Valgt med applaus 

 

4) Formand for Ungdomsudvalget Marianne Mortensen for 2 år. Villig til genvalg.  

Valgt med applaus 

 

5) Formand for Pool udvalget Rene Bak genopstiller ikke. 

 

7) Bestyrelsesmedlem Thomas K. Andersen genopstiller ikke. 

  

Eliteudvalget, Pooludvalget og Snookerudvalget nedlægges. I stedet vælges 5 bestyrelsesmedlemmer som 

disciplinansvarlige. 

 

Ansvarsområderne for disse 5 bestyrelsesmedlemmer tildeles umiddelbart efter årsmødet. 

Kent Erichsen afgår som Eliteudvalgsformand og opstilles af bestyrelsen som bestyrelsesmedlem for 1 år. 

Valgt med applaus 

 

1) Jakob Lyng opstilles af bestyrelsen som bestyrelsesmedlem for 2 år.  

Valgt med applaus 

 

2) Martin Søndergaard opstilles af bestyrelsen som bestyrelsesmedlem for 2 år.  

Valgt med applaus 

 

3) Brian Jensen opstilles af bestyrelsen som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.  

Valgt med applaus 

 

4) Tejs Tafdrup opstilles af bestyrelsen som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år.  

Valgt med applaus 

 

Det er bestyrelsens hensigt at tildele ansvaret for disciplinerne som følger:  

(Carambole: Tage Lauridsen) – (Keglebillard: Kent Erichsen) – (Pool: Jakob Lyng) – (Snooker: Martin 

Søndergaard) – (5-Kegler: Tejs Tafdrup) – (Skomar: Brian Jensen). 

 

1) Medlem af Ordensudvalget, Jan Olsen for 3 år. Villig til genvalg.  

Valgt med applaus 

2) Suppleant til Ordensudvalget, Henning Nielsen for 1 år. Villig til genvalg  

Valgt med applaus 

3) Suppleant til Ordensudvalget, Per Jensen for 1 år. Villig til genvalg.  

Valgt med applaus 

 

4) Formand for Sportsappeludvalget, Leif Rasmussen for 3 år. Villig til genvalg.  

Valgt med applaus 

 

5) Medlem af Sportsappeludvalget, Kim Jørgensen for 3 år. Villig til genvalg.  

Valgt med applaus 



 

6) Medlem af Sportappeludvalget, Erik K. Petersen for 3 år. Villig til genvalg.  

Valgt med applaus 

 

7) Intern revisor, Steen G. Hansen for 1 år. Villig til genvalg.  

Valgt med applaus 

 

8) Intern revisor, Niels Chr. Kjær for 1 år. Villig til genvalg.  

Valgt med applaus 

 

9) Intern revisorsuppleant, Harry Dahl for 1 år. Villig til genvalg.  

Valgt med applaus 

 

Punkt 13 Eventuelt 

Årets spiller: Ingen spiller har udmærket sig markant nok til at få prisen i år 

Årets leder: Klaus Hansen Tørring BKs formand. Klaus blev tildelt et diplom samt 2500 kr 

Årets klub: Korsør BK som havde årets største medlemsfremgang. Klubben fik tildelt et diplom samt 10000 

kr 

Jan Bemmann takkede med stående applaus af for mange års tjeneste.  

Flemming Petersen Vejby BK:  

Udtrykte bekymringer over manglende breddetiltag og opfordrede det nye Skomar-udvalg til at lave tiltag 

for bredden. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav en sidste bemærkning til DDBU´s formand Torsten 

Danielsson. 

Torsten Danielsson afsluttede årsmødet ved at takke alle fremmødte, bestyrelsen, ansatte og ikke mindst 

dirigenten, Søren Gøtzsche.  

 

Mødet sluttede kl. 16:17 

 

Referent Rune Kampe                                                                                                       Dirigent Søren Gøtzsche 

 

 

 

  


