
 



 

 

 

 

 

 

Deadlines og praktiske informationer 

 

Tilmelding 

I tilmelder jer elektronisk via www.billardresultater.dk ved brug af klubbens login.  

På tilmeldingssiden fremgår det, hvor mange delegerede klubben kan tilmelde. Ønsker flere end klubbens 

delegerede at deltage på årsmødet, tilmeldes disse som gæster. 

Tilmeldingsformularen findes under admin/andre tilmeldinger. 

Tilmelding lukker den 27. maj 2023. 

 

Indsendelse af forslag til DDBU´s Lederpris eller Årets Spiller 2023 

DDBU´s Lederpris gives til en billardleder, som har gjort det ekstraordinært godt i forgangne år eller 

igennem mange år og dermed fortjener udnævnelsen. 

Årets Spiller pris 2023 gives til én eller flere spillere, som har fortjent udnævnelsen via en ekstraordinær 

bemærkelsesværdig og god præstation i indeværende sæson. 

Indstil en person til “DDBU´s Fortjenstmedalje i Guld”. Kriterierne for at kunne opnå denne kan være 

mange. Fortjenstmedaljen i Guld gives for den ekstraordinære store indsats for dansk billard igennem 

mange år - eller for den særlige store indsats ydet i en klub eller til et specielt formål inden for 

billardsporten. Den nye Fortjenstmedalje i Guld er også tiltænkt personer som uegennyttigt har tjent 

billardsporten i mange år. 

Forslagene stiles til DDBU´s bestyrelse, som behandler forslagene og beslutter om forslagene kan 

imødekommes.  

Sidste frist for forslag til disse priser er 27. maj 2023. 

 

 

 



Forslag til behandling på årsmødet 

Forslag til vedtægtsændringer, forslag til kandidater til bestyrelsen og udvalg samt øvrige forslag skal være 

DDBU’s sekretariat i hænde senest fredag den 10. maj 2023 på følgende mailadresse: rune@ddbu.dk 

NB: Forslag kan kun fremsættes af DDBU`s bestyrelse og klubber under Den Danske Billard Union. 

 

Fortæring 

Der er fælles frokost i form af en lækker buffet med alt, hvad hjertet begærer inkl. 1 øl/vand samt kaffe til 

en specialpris på 175 kr. mellem kl. 12 og kl. 13. 

Tilmelding til frokosten sker sammen med tilmelding til årsmødet. 

 

Dagsorden til årsmødet 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af mødesekretær  

3. Prøvelse af mandater 

4. Bestyrelsens beretning til godkendelse  

5. Ordensudvalgets og Sportsappeludvalgets beretninger til orientering 

6. Regnskabsaflæggelse til godkendelse  

7. Vedtagelse af Visionsplaner 

8. Indkomne forslag  

9. Forslag til vedtægtsændringer  

10. Budgetforelæggelse, godkendelse af gebyrer og kontingenter  

11. Valg 

12. Eventuelt 

 

 

På Valg 

Bestyrelsen: 

• 1. næstformand: Tage Lauridsen for 2 år. Ønsker genopstilling 



• Kasserer: Jan Bemmann genopstiller ikke. Posten er vakant 

 

• Konstitueret bestyrelsesmedlem: Alex Persson afgår uden for tur og bestyrelsen opstiller 

Thomas Bøgeskov for 1 år 
• Bestyrelsesmedlem: Thomas Jæger for 2 år. Ønsker genopstilling 

• Dorthe Lauridsen for 2 år. Ønsker genopstilling 

• Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsen opstiller Lars Olsen 

 

Ordensudvalg:  

• Per Jensen for 3 år. Ønsker genopstilling 

Suppleanter: 

• Henning Nielsen for 1 år. Ønsker genopstilling 

• Posten som 2. suppleant er vakant 

 

Sportsappeludvalget: 

• Formand: Leif Rasmussen for 3 år. Ønsker genopstilling 

• Erik K. Pedersen afgår og genopstiller ikke 

• Bestyrelsen opstiller Jan Bemmann 

• Kim Jørgensen for 3 år. Ønsker genopstilling 

 

Revisorer: 

• Niels Chr. Kjær for 1 år. Ønsker genopstilling 

• Erik Søndergaard for 1 år. Ønsker genopstilling 

Suppleant: 

• Harry Dahl for 1 år. Ønsker genopstilling 

 

 

Vi ser frem til en livlig og god debat på Kobæk Strand - vel mødt! 

 

Med Sportslig Hilsen 

Sekretariatet, DDBU 


