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Afslutning
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DAGSORDEN

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Godkendelse af repræsentanter
Valg af dirigent
Kredsen aflægger beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
a – Fremlæggelse af budget til orientering
b – Fastsættelse af kontingent til kredsen
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand – Jens Dall-Hansen: villig til genvalg
Næstformand – Jørn Gade Petersen: ikke på valg
Økonomiansvarlig – Henning Lund: ikke på valg
Formand for seniorudvalget – Ditte Iversen: ikke villig til genvalg –
bestyrelsen foreslår Michael Locht, Højbjerg
Formand for ungdomsudvalget elite – Erik Thastrup: ikke villig til genvalg
Formand for ungdomsudvalget bredde – Karsten W. Hansen: villig til genvalg
Formand for veteranudvalget – Vagner Haunstrup: villig til genvalg
Formand for Instruktør- og Trænerudvalget – Michael Bisgaard: villig til
genvalg
Formand for dommerudvalget – Jan Eriksen: villig til genvalg
8) Valg af 1 revisor (lige år): Erik H. Sørensen: villig til genvalg
9) Valg af 1 revisor (ulige år) – Knud B. Nielsen: ikke på valg
10) Valg af en revisorsuppleant (for 1 år)
11) Valg af repræsentanter til DBF´s årsmøde
12) Eventuelt
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FORMANDEN
Jens Dall-Hansen

til næsten alle kredsens klubber, har lagt i
deres virke.
En stor tak til begge for en meget engageret og særdeles velkvalificerede arbejdsindsats.

DBF-Midtjylland er kommet godt i gang.
Kredsen er nu i gang med sit andet år. Det
første år var der utrolig mange ting, vi
skulle have på plads:
udvælge hvilke aktiviteter, kredsen
vil tilbyde,
udarbejde arbejdsbeskrivelser og
arbejdsgange,
fundet personer til de forskellige
udvalg,
synliggjort kredsen overfor klubberne og spillerne
med meget mere.

Høj kvalitet i kredsens aktivitetstilbud er
afhængig af udvalgenes virke. Vi ønsker,
at kredsen er kendt for nogle gode arrangementer,
der er velplanlagte
hvor der er udsendt en god information
hvor det sociale samvær prioriteres
højt
samt at det er tilladt at gå op i at
konkurrere

Jeg synes det er gået rigtig godt. Dette
skyldes først og fremmest en meget stor
indsats fra alle de frivillige leder og vores
to dygtige medarbejdere. Samtidig har vi
nydt godt af en meget positiv velvilje fra
klubbernes ledere.

Endelig ønsker vi en løbende dialog med
klublederne. For at vi kan forbedre vores
aktivitetstilbud, er det nemlig afgørende, at
vi får konstruktive tilbagemeldinger fra
klublederne. Det er også klublederne, der
bedst ved, hvis der er behov for nye aktivitetstilbud. Heldigvis hører jeg fra udvalgene, at der er mange klubledere, som både
kommer med ideer til forbedringer – men
også, at der er ledere, der helt uopfordret
deler roser ud til udvalgene. Det er altid
dejligt. Jeg er sikker på, at vi alle nyder at
få nogle positive tilkendegivelser.
Vi har i år afviklet nogle Info-møder med
klublederne. Vi havde til hvert møde et
spændende indlæg fra nogle indsigtsrige
personer. Desværre medførte det nogle
steder, at vi ikke fik så meget tid til en mere løs dialog med klublederne. Det vil vi
forbedre til næste år.

Sidste år havde vi fokus på at få skabt et
godt fællesskab, at synliggøre kredsen og
udvise handlekraft. I år har vi valgt følgende indsatsområder :
En forbedret service,
høj kvalitet i kredsens aktivitetstilbud og
løbende dialog med klublederne.
En høj service overfor klubberne har i høj
grad været baseret på den indsats, som
kredsens to medarbejdere står for. Selvom
begge kun er halvtidsansat, er jeg imponeret over den arbejdsindsats, som både Hanne Gram, der har langt hovedparten af alle
de administrative opgaver, og breddekonsulenten Kirsten Leth, der har haft kontakt
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terne til denne forsikring er desværre steget
kraftigt. Indenfor en kort årrække er udbetalingerne steget fra 8 millioner til 24 millioner. Dette medfører at afgiften pr. med
lem ligeledes er sat voldsomt op. Da DIF
kun kan dække en del af dette beløb, er
forøgelsen blevet sendt videre til specialforbundene, som så igen har måttet sende
en del af regningen videre til klubberne.
Mere herom på årsmødet.

Danmarks Badminton Forbund
Der er også en god udvikling i vore hovedforbund. Der er blevet arbejdet ihærdigt
med at skabe fælles holdninger i forbundet
og kredsene, således at vi blandt andet kan
få udarbejdet fælles retningslinier, der er
gældende for såvel forbunds- som kredsaktiviteter. I øjeblikket er Ditte Iversen således med i en arbejdsgruppe, der forsøger at
få udarbejdet et regelsæt, der kan være
gældende for alle holdturneringer – lige
meget om det er DH-turneringen, Jyllandsserien eller kredsenes holdturneringer.

Afslutning
Jeg vil gerne takke alle, der på den ene
eller anden måde har støttet kredsens arbejde. Vi har modtaget god støtte fra forbundet og fået mange konstruktive tilbagemeldinger fra klubledere. Tak til de
mange klubledere, der har været kredsen
behjælpelig med afvikling af mesterskaber
med videre.
En særlig tak vil jeg dog rette mod kredsens mange frivillige ledere. Hvis ikke I
igennem sæsonen havde ydet en stor og
flot indsats havde vi ikke kunnet tilbyde
klubbernes spillere, trænere og ledere en
hel masse flotte tilbud.

Forbundet udvidede kraftigt antallet af
breddekonsulenter for 2 år siden. Dette
skyldes to ting. Først og fremmest ville
man gerne støtte det arbejde, der blev udført i klubberne, idet de decentrale konsulenter er i tæt kontakt med klubberne. Da
DIF i de to første år har givet en ekstraordinær økonomisk støtte, har det været muligt at etablere en ordning med begrænsede
udgifter for kredsene. Efterfølgende er
ordningen blevet evalueret. Alle har været
meget tilfredse med ordningen, så selvom
en fastholdelse af ordningen vil medføre en
forøget udgift for forbundet og kredsene
vil den udvidede konsulentordning forsætte.
Danmarks Idræts Forbund
DIF har på klubbernes vegne etableret en
forsikringsordning, der blandt andet dækker den lovpligtige ansvarsforsikring, som
alle klubber er forpligtet til at tegne. Udgif-
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Seniorudvalget
Ditte Iversen

er klar med nye projekter, men blot at vi
har fået endnu mere lyst til at prøve at skabe noget som I i klubberne kan bruge til
noget. Jeg vil gerne her rette en stor tak til
Kristian Kamper og Jakob Toft som begge
havde sagt ja til at være trænere på vores
projekt.

Sæson nr. 2 går nu på hæld, det har været
en sæson med mange udfordringer og
mange gode oplevelser.
Vi startede denne sæson med at revidere
holdturneringsreglementet for både Jyllandsseriens og DBF-Midtjyllands holdturnering. Ændringerne var mange, men efter
endt arbejde syntes vi i seniorudvalget at vi
havde fået startet godt. I løbet af de næste
år regner vi selvfølgelig med at Reglementsudvalget i DBF kommer med løbende rettelser så vi indenfor overskuelig tid
vil have næsten ens regler for vores holdturnering i Danmark.

Da dette bliver mit sidste skriv som seniorspillerudvalgsformand, vil jeg gerne sige
tak til jer i klubberne for et godt samarbejde, det har været utroligt dejligt at samarbejde med jer.
Der skal også lyde en stor tak til Hanne
Gram i sekretariatet. Sidst med ikke mindst
vil jeg gerne takke Julie Christensen, som
har siddet i seniorspillerudvalget, for et
fortrinligt samarbejde.

I løbet af sommeren 2003 gik vi så i gang
med arbejdet omkring ny struktur for DBF
– Midtjyllands holdturnering. Det er ofte
en lang proces at omstrukturere, for gode
og dårlige sider skal altid opvejes i forhold
til det vi har.
I skrivende stund har vi et forslag liggende
til diskussion i bestyrelsen. Jeg håber, vi
kan nå frem til enighed omkring en struktur som kan komme til høring hos jer i
klubberne i løbet af foråret.

Endelig vil jeg byde velkommen til den ny
på min post. Jeg tror det er vigtig at man
husker at få nye kræfter ind i bestyrelsen.
Jeg håber derfor, at den der kommer, har
en hel masse nye ideer og tanker til bestyrelsen.

I september startede vi så holdturneringen.
Holdturneringen er forløbet meget godt,
der har kun været enkelte protester. Jeg vil
dog nævne at mange klubber har været
berørt af at klubber både i serie 1, serie 2
og serie 3 har trukket sig helt op til sæsonstart. Jeg beklager meget over de klubber
og spillere det er gået udover.
I denne sæson har vi endnu engang prøvet
at søsætte U23 projektet, og endnu en gang
er det mislykket. Vi må nok erkende at
dette projekt ikke har noget fremtid her i
det Midtjyske. Dette betyder ikke at vi ikke
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program var et krav for afvikling og det har
helt sikkert været med til, at de problemer omkring pointlister fra sidste sæsons afvikling i år
bare var på plads. Igen i år var rigtig mange
klubber os behjælpelig i den store weekend i
december måned og det vil jeg gerne benytte
denne lejlighed til at sige tak for indsatsen.
Uden den opbakning kan sådan et arrangement
slet ikke afvikles.

Ungdomsudvalget
Bredde
Karsten W. Hansen

En af de ting som står på aktivitetslisten inden
sæsonen 2003-04 er gået er DMU.
Indbydelserne er sendt ud og i år håber vi, at
alle pladser bliver fyldt ud. Ændringen af betalingsformen så man kun betaler indskud og så
selv skal stå for forplejning skulle gerne gøre
udfaldet. Kredsen skal ikke i år være medarrangør.

Når vi når til kredsens generalforsamling sidst
i marts måned er sæson nr. 2 for DBFMidtjylland ved at være på hæld. En periode
med mange udfordringer. Udvalget har i år
ikke været gearet med nok mandskab og derved har vi ikke opnået de ting, som jeg mener
et ungdomsbreddeudvalg skal stå for. Kræfterne er brugt på holdturnering og kredsmesterskaber. De ting som vi gerne skal opnå fremover er udvikling for breddeungdommen.

De muligheder som klubberne har af tilbud fra
DBF, såsom Badmintonskole, diplomturnering
bliver flittigt brugt i vores kreds og det er rigtig
godt. Af samme grund har vi i år ikke taget det
på programmet.

Tilslutningen til holdturneringen har været
acceptabel, men udvikling med flere hold som
skete i sidste sæson er ikke fortsat. Det som
skal få udviklingen i fremdrift igen er klubbernes kendskab til, at kredsen har holdturneringsmuligheder på alle niveauer, så det bliver
udvalgets opgave at få det budskab ud til klubberne. U-11 holdturneringen med træning/holdkamp over en fredag/lørdag er virkelig en succes og flere hold er kommet med i
denne sæson. De tilbagemeldinger vi har fået
fra de deltagerne klubber er, at spillerne virkelig ser frem til holdturneringsrunderne og synes at træningen fredag aften virkelig er givtig.
Afslutning på holdturneringen er afvikling af
holdfinaler, som i år spilles i Sejs/Svejbæk.
Nogle klubber skal så videre til deltagelse i
jyske mesterskaber for klubhold i Brønderslev
i weekenden
17. – 18. april og i samme weekend er der for
første gang afvikling af årets ungdomshold for
U-11 hold under DBF. Afviklingen foregår i
Billund, hvor vi fra kredsen har 3 hold med.

Breddekonsulentordning som kredsen lavede i
fællesskab med DBF/DIF i sidste sæson har
virkelig vist sig, at været rigtig godt. Kirsten
har gennem hele denne sæson haft rigtig travlt.
Mange af jer klubber har taget kontakt og brugt
Kirsten til de ønsker i hver især har haft af
problemstillinger og det tror jeg på er en god
måde, at få skabt nye energier til fortsat arbejde for badmintonsporten.
Skulle nogle af jer ved læsning af beretningen
tænke, hvordan kommer vi i kontakt med kredsens breddekonsulent skal jeg på det kraftigste
henvise til kredsens hjemmeside www.DBFMidtjylland.dk
På denne side kan i også finde mange andre
gode oplysninger omkring aktiviteter m.v. i
kredsen.
Til slut vil jeg rette en tak til de øvrige i ungdomsudvalget, kredsens bestyrelse og øvrige
samarbejdsparter i kreds og forbund for sæsonen som snart er forbi. Det er mit håb, at vi til
den kommende sæson får et stærkt ungdomsudvalg, så vi får sat gang i breddeungdomsarbejdet i DBF-Midtjylland. Har du eller har du
kendskab til en person som kunne tænke sig, at
give en hjælpende hånd omkring kredsarbejdet
så vil alle henvendelser blive modtaget positiv.
Tak for sæsonen 2003-04.

Kredsmesterskaber blev igen i år afviklet i
starten af december måned. Der var som sædvanlig stor tilslutning fra klubberne. Udefra de
tilbagemeldinger som vi fik på sidste års afvikling havde vi i år valgt ikke at foretage deling i
nord/syd og det gjorde afviklingen noget
nemmere. Vi fastholdt de 2 finaledage om
søndagen. Cup 2000 som er DBF’s turnerings
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Ungdomsudvalget
Elite
Erik Thastrup

I den forløbne sæson har vi gjort følgende
tiltag.

Kredssmatch. Vi havde tilmeldt et U13
hold, som sluttede på en flot 3 plads.

Fælles opgaver i samarbejde med de øvrige kredse:

Kredsmatch for U11: Der var tilmeldt et
fælles U11 hold som havde en indholdsrig
weekend med masser af nye indtryk og
oplevelser.
Jeg kunne nu godt tænke mig at U11 spillerne udelukkende skulle træne denne
weekend og samtidig skulle holdstørrelsen
være mindst 10 spillere.

Fællesrejser : har været meget benyttet
denne sæson. Der er så stor tilslutning at
der næsten alle gange har været 2 trænere
med. Fællesrejsen efter nytår som for U15
vedkommende gik til Kastrup. Der deltog
65 spillere, - det er rigtig mange. Jeg kan
godt forstå, hvis der er nogle spillere som
synes, at de ikke får den rigtige service, vi
havde dog 4 trænere om lørdagen, hvilket
stadig ikke er optimalt, det er beklageligt,
men vi diskuterer intens med de øvrige
kredse om hvordan det kan gøres bedre.

JM individuelt: Der har været god tilslutning . USU takker hermed klubberne for
indsatsen i forbindelse med afviklingen af
turneringen.
Udvalg: Jeg vil gerne sige tak til alle der
har været behjælpelige med afviklingen af
den anden sæson i DBF – Midtjyllands
USU. Dette skulle så blive den sidst beretning i denne omgang fra undertegnede, jeg
er desværre nødt til at drosle lidt ned på
arbejdet i kredsen, på grund af mit civile
erhverv, dog bliver jeg som menigt medlem i udvalget med afgrænsede arbejds
områder.

Vestserien: Holdturneringen har haft stor
tilslutning, med deltagelse af Fynskredsen.
Der har været problemer omkring hvilke
hold der kan kvalificere sig til DM. Eksempelvis er Erritsøs hold i U17af geografiske årsager, placeret i pulje med de Fynske deltagere, hvor især Odense er i en
klasse for sig, og det har vanskeliggjort
deres muligheder for at kvalificere sig. Jeg
vil tilstræbe at vi til næste sæson får mulighed for en anden form for slutspil, som
vil blive mere retfærdig. Der har været et
hul i vores turnerings reglement, som ikke
stemmer overens med forbundets, hvilket
er beklageligt, men det bliver tilrettet, inden næste sæson.
Danish Junior Cup: Vi deltog i årets Danish Junior Cup som sædvanlig med 3 årgange, men vore modstandere var denne
gang for gode, bedst klarede U15 sig, som
blev en flot nr. 2.
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Instruktør- og
Trænerudvalget
Michael Bisgaard

Selve sæsonen for Leder- og Trænerudvalget er slut for denne gang, og det er blevet
tid til at gøre status. Første sæson for det
nye udvalg i DBF-Midtjylland regi har
været spændende og lærerigt, og opgavemæssigt har der var meget at se til.

DBF-Midtjylland har i nuværende sæson i
alt uddannet:
Hjælpetrænerkurser: 16 deltager
T-1:
46 deltager
T-2:
28 deltager
T-3:
17 deltager
T-4:
10 deltager

I den grundlæggende instruktøruddannelse
ligger weekend kurserne:

Vi håber klubberne indser hvor vigtigt det
er at uddanne egne instruktører, da instruktører i dag er en mangel vare og det er et
faktum at kravene til kvaliteten af vores
ungeaktivitet er klart stigende. Hvis vi vil
klare os i konkurrencen med alle de andre
tilbud børnene har i dag, så er vi nød til at
tilbyde vore børn kvalitet i deres træning
og kun uddannelse af trænere fremmer
dette.

T-1 (BTK 1)
T-2 (BTK 2)
T-3 (KTK 1)
T-4 (KTK 2)
Her til er der kommet et nyt kursus, som
ligger før grunduddannelsen. Et hjælpetrænerkursus som henvender sig til primært til
hjælpetræneren ude i klubben. Kurset er
opdelt i to – en unge del og en forældre
del. Der har været afholdt to hjælpetrænerkurser i den forgang sæson, hvilket ikke
har været overvældende tilslutning til.
Noget overraskende set fra udvalgets side,
da klubberne på infomøderne gav stort
udtryk for at dette var en mangel vare i
kursusrækken.

Vi i udvalget vil gerne takken alle, som i
den forgangene sæson har hjulpet os med
planlægningen og udførelse af kurserne i
DBF-Midtjylland.
Vi ser frem til en ny og spændende sæson.

Tilmeldingen til sæsonens kurser har været
nogen lunde. Vi har været nødsaget til at
aflyse nogle få kurser i denne sæson, hvilket vi finder ærgerligt. Der blev afholdt et
T-1 i september måned i Viborg samt et T1 og et T-3 i september måned i Vejen. Der
blev også afholdt et T-1 og et T-3 i januar
måned i TST Århus samt et T-2 og et T-4 i
februar måned ligeledes i TST Århus.
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Rekrutteringen af nye, og gerne unge,
dommere, er derfor noget, der stadigt optager udvalget. Vi har forsøgt forskellige
tiltag, men det er ude i klubberne, at man
kender medlemmerne, og det er i klubberne, at hvervningen skal ske. Derfor er vi
meget afhængige af velviljen i klubberne
til at skaffe dommere. Vi betragter det som
hjælp til selvhjælp, da en dommer i nærheden af klubben, jo ikke giver en transportudgift.

Dommerudvalget
Jan Eriksen

For dommerudvalget har arbejdet ikke forandret sig siden sidste beretning, siden
forrige beretning eller for den sags skyld
siden forrige-forrige beretning. Der er godt
nok for to sæsoner siden sket en organisatorisk ændring, hvor ved vi geografisk er
blevet landets største kreds: Fra Ribe til
Hanstholm er der ifølge www.krak.dk 227
km, og det tager 3 timer og 18 minutter at
køre hver vej.

Selv om vi holder os dette for øje, så er vi
flere gange i løbet af en sæson nødt til at
trække dommere langvejs fra. Det skal jo
heller ikke gå hen og blive alt for ”sammenspist”. Derfor er dommerudveksling
også vigtig. Der er i kredsen en god vekslen, lige som vi ved flere lejligheder får
hjælp fra de tilstødende kredse samt ligeledes hjælper disse kredse. Et samarbejdet
der fungerer godt.

De store afstande mærker klubberne, idet
dommernes udgifter til transport jo afhænger af afstandene. I Østjylland har vi mange dommere boende inden for relativt kort
afstand, også mellem hinanden, men på
den vestlige side af den jyske højderyg bor
dommerne noget mere spredt. Her er det
kun Esbjerg og Grindsted, der har dommere nok indenfor bygrænsen til selv at kunne
skaffe dommere nok til turneringerne. Det
har derfor også i mange år været dommerudvalgets største opgave at skaffe flere
dommere, men det er stadigt svært. At der
så ikke er nogen hjælp at hente i forbundet,
gør ikke tingene bedre.

Det faste udvalgsarbejder kører på skinner,
da det jo efterhånden er blevet en rutineret
skare af udvalgsmedlemmer. I det daglige
arbejde med dommerudkaldene er klubberne flinke til at melde til os med dommerbehov.
Udvalget tilbyder ud over dommerkurserne
også at deltage i temaaftner i klubberne.
Det er dog et område, som vi ikke har
markedsført så kraftigt. Det skal dog ikke
afholder klubberne fra at tage kontakt til os
med spørgsmål omkring spilleregler og
øvrige reglementer. Vi har dog været mere
fokuseret på interne diskussioner om
dommerrekrutteringen, hvor de hidtidige
tiltag jo ikke har givet de ønskede resultater. Derfor vil dette område også fremover
være i fokus.

Der har dog i de senere år været et par lyspunkter, som er værd at nævne: Grenå og
Grindsted. I Grindsted er der næsten hvert
år i de seneste 3-4 år uddannet 2 dommere,
og i Grenå har der været kursus 2 gange i
løbet af de seneste 3 år. Det er jo skønt, at
klubberne gør en indsats, og jeg føler da
også, at det kommer dem til gavn flere
gange i sæsonen. Nu er det jo så bare at
håbe på, at nogle flere klubber vil følge
deres eksempel. Det kan jo ikke være kursusprisen, der afskrækker, da det ikke koster noget at gå på dommerkursus.

Slutteligt skal der lyde en tak til dommerudvalget for indsatsen, og en lige så stor
tak til dommerne for deres velvilje til at
virke, selv om det ind i mellem sker med
relativt kort varsel.
11

ÅRSMØDE

2004

Veteranudvalget
Vagner Haunstrup

mer er noget af det, der kan få vores veteranspillere op af sofaen.
Aktiviteten blev også indplaceret i sæsonplanen, men desværre uden at jeg havde
sikret mig at have den fornødne halkapacitet m.m. til rådighed ( 2 haller samt et godt
cafeteria eller lignende til 3. halvleg om
aftenen ) Dette fik desværre den konsekvens at vi i første omgang flyttede aktiviteten fra 1. halvdel til 2. halvdel af sæsonen, for efterfølgende helt at måtte opgive
at gennemføre den. Lidt ærgerligt, men
noget vi så må tage ved lære af for fremtiden

Sæson 03/04 er ved at være slut så hermed
VETU’s oplevelser og syn på ”Året der
gik”. Efter at der de seneste år har været
meget fokus på ”de nye omgivelser” i
DBF Midtjylland, må vi vel snart til at erkende at nu er prøvetiden ved at være forbi, og at evt. "mislyde" ikke længere kan
fejes ind under det gulvtæppe.
I veteranregi har vi forsøgt at holde liv i og
gennemføre de goe' gamle velkendte tiltag,
men må omvendt også erkende, at det herudover har været så som så mht. mulige
nye initiativer / tiltag.
DBF-Midtjyllands veteranudvalg består
fortsat af Vibeke Dahl, Erik Linneberg og
undertegnede, men generelt tror jeg at det i
den kommende sæson vil være rigtig godt
for alle, hvis det kunne lykkes os at få inddraget et par ekstra nye personer i vores
veteranudvalg. Lidt nyt blod og friske nye
ideer er altid godt, så skulle der blandt læserne være eventuelle interesserede kandidater, som har lyst til at indgå i VETUarbejdet er I naturligvis meget velkommen
til at kontakte en af os i udvalget.

Det var en uheldig kikser, men som noget
NYT vil Veteranudvalget i år forsøge at
invitere til et "Klubmøde for veteranledere". Tidspunktet bliver primo April, og her
håber vi, at vi kan komme i en god dialog
med vores veteranfolk ude i klubberne.
Hovedtemaet for mødet bliver naturligvis
at evaluerer på det vi har gennemført (
hvad var godt og hvad var skidt ) samt forhåbentlig via en god debat få inspiration til
nye tiltag samt evt. gavnlig indput til ændringer på nuværende aktiviteter.
- En af vores vigtige aktiviteter i den sammenhæng er naturligvis vores veteranholdturnering !

Når jeg tidligere nævnte, at vi i veteranregi
har bestræbt os på at gennemføre de goe'
gamle tiltag så må jeg efterfølgende tilstå
at vi ( lidt mere specifikt: undertegnede )
har misset på et enkelt annonceret nyt tiltag. I sidste års beretning beskrev jeg,
hvordan vi havde udtænkt en plan for en
aktivitet der kunne erstatte den gamle "Distriktsmatch for Veteraner". Dette skulle
ske via en form for alternativ holdkampsarrangement med en passende god fordeling
mellem en sportslig udfordring og et godt
socialt islæt - en blanding som vi fornem

I det følgende vil jeg prøve at give et ganske kort resumé over de tiltag, der har været en del af veteranudvalgets arbejdsområde i det forgangne år:
Holdturneringen for Veteraner:
Ved et kort blik på Info-sport kan man
faktisk konstatere at vore holdkampe i in12
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deværende sæson i langt højere grad end
tidligere er gennemført til tiden. Der er i

Kapacitetsmæssigt kan vi dog uden problemer håndtere et stævne med op til ca.

skrivende stund kun ganske få udsatte
kampe. Det er flot og en rigtig god tendens, som er utrolig vigtig, hvis vi skal
have en seriøs holdturnering til at fungere.
Jeg vil i den sammenhæng gerne rose
klubberne for at leve op til deres del af
ansvaret omkring holdturneringen.
Vores Veteran-B puljer har været lidt store
i år, men valget stod ved sæsonstart mellem 3 små puljer ( få kampe og sårbar over
for at et hold evt. skulle trække sig ) eller 2
store puljer med mange kampe og en del
kørsel. Vi valgte det sidste og ud fra de
lokale meldinger der kommer fra min egen
klub som indgår i en 7-holdspulje lyder der
lidt uskyldig jammer over at man skal langt
væk hjemmefra, tidlig op søndag morgen
(osv.-osv) men det vigtigste er, at jeg sporer en klar tilfredshed med at man sportslig
har haft nogle rigtig gode og spændende
kampe. Det er jeg glad for at høre for alt
andet lige tror jeg at det er det bærende
argument for tiltrække klubber/spillere til
vores holdturnering. - Dette og meget mere er noget af det jeg håber kommer til debat på vores "Klubmøde for veteranledere".

150 kampe. Nu har vi prøvet "de ca. 100"
så næste år kunne det jo være sjovt også at
prøve den anden mulighed, nemlig "de ca.
150".
DM for veteranklubhold (Sakskøbing den
05-06 april 2003):
DM blev i år afviklet i Sakskøbing. Den
jyske delegation bestod af 3 hold, hvormed
DBF-Midtjylland desværre var ene om at
forsvare de jyske farver . Vi deltog med
følgende klubber: Viby (35+), Højbjerg
(40+), Viby (45+)
Resultatmæssigt gik det bedst for Viby
(35+), som kom hjem med Bronze, hvorimod Højbjerg som forsvarende mester var
lidt uheldige og måtte nøjes med at hjemtage øget erfaring (personligt mener jeg det
er til bære, idet jeg er overbevist om at
Højbjerg i nær fremtid kommer stærkt
igen).
Tillykke til dem der vandt og tak til dem
der deltog!
Kredsmatch for Veteraner (Odense den
27 sep. 2003 )
Kredsmatchen blev igen i år afviklet i
Næsby-hallerne i Odense.
Administrativt er kredsmatchen en af de
lidt mere ”tunge” opgaver for VETU, og
samtidig et af de områder, hvor vi i VETU
har en fortsat udfordring i at få "arbejdsdelingen" mellem de tre jyske kredse til at
virke optimalt. Samarbejde og intentioner
er fine, men i praksis viser det sig straks at
være lidt sværere.
I 2002 havde vi for første gang var +35
årgangen med, og det jyske +35-hold snød
dengang alt og alle og løb af med 1. pladsen i aldersgruppen. Det var vi naturligvis
stærkt opsatte på at gentage, men paradoksalt nok ville skæbnen at vi efter et langt
og sejt arbejde måtte vi opgive at få stablet
et +35 hold på benene. Bortset fra det deltog vi naturligvis med samtlige øvrige
hold, som vanen tro havde en rigtig god
weekend på Fyn.

JM for Veteraner (Randers den 25.-26.
januar 2003 & 24. januar 2004):
Hvert år i januar måned drager jyske veteraner til Randers for at deltage i det årlige
JM. Det skete i 2002, i 2003 og er også
sket i år (24. januar 2004 )
Mesterskaberne nyder generelt en meget
stor opbakning blandt de jyske veteranspillere, men den opmærksomme læser vil
alligevel bemærke at der i 2004 kun står
anført én dag mod normalt to. Vi stod nemlig for 1. gang i mange år med et JM med
ca. 100 kampe, hvilket betød at vi valgte at
gennemføre stævnet på én dag. Nu er der
intet der er så skidt at det ikke er godt for
noget - de der deltog, havde en herlig dag
og samtidig var der også flot opbakning til
aftenhyggen, hvor der omvendt var betydelig flere der deltog end tidligere.
13
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Midtjysk mesterskab for Veteraner
(Viby den 22 nov. 2003 )
Som lovet blev der efter et års pause atter
inviteret til et mesterskab i det midtjyske. I
modstrid med vores forventninger måtte vi
desværre aflyse grundet manglende tilmeldinger. Godt nok havde 25 spillere tilmeldt
sig, men når disse efterfølgende skal deles
på 2 køn, 5 aldersgrupper og 5 kategorier
(HS, DS, HD, DD og MD) bliver der ikke
meget tilbage at lave et fornuftigt program
ud fra.
VETU har valgt at glemme alt om denne
smutter fra spillernes side, og inviterer
igen til næste år i håb om bedre held i
sæson 2004/2005.

Veteraner fra det midtjyske er også her
stærkt repræsenteret og gør i kraft af flotte
resultater fortsat positivt reklame for vores
kvaliteter på området.
Af de mest prestigefyldte i den anledning
kan nævnes:
- DM for Veteraner (1-2 marts 2003 i
Randers )
NB: DM for Veteraner i indeværende sæson afvikles den 28-29. Februar i Albertslund.
Sluttelig naturligvis en stor tak for hjælpen med de mange forskellige opgaver i
udvalget til mine VETU- kollegaer, Vibeke Dahl og Erik Linneberg.

Deltagelse i arrangementer i DBF-regi
(m.m.)
Ud over hvad vi selv initierer af tiltag i det
jyske er der naturligvis også tiltag på veteranområdet i DBF-regi m.m.

14
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Regnskab 1. Juli 2002 - 30. Juni 2003
Budget
02/03
INDTÆGTER
Kontingent
Afregnet DBF
Kontingent netto
Gebyr o.l.
Renter
Annoncer årbog
Diverse (DMU)
INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER
SENIOR
Holdturnering
Bøder
Møder o.l.
Bøder trækning af hold
SENIOR I ALT
UNGDOM
Holdturnering
Kredsmesterskaber
Træningslejre
JM for kredshold
DMU
Jyske mesterskaber
Vestserien
Kredsmatch U11+U13
Fællesrejser
Udvalgte spillere
Danish Junior Cup
Møder o.l.
Træningssamlinger
DM individuelt
Udsendelse af spillere
UNGDOM IALT
VETERAN/MOTION
Holdturnering
Jysk holdmatch
Kredsmatch
Jyske mesterskaber
Møder o.l.
Aktiviteter
DM for hold
VETERAN/MOTION IALT

Regnskab
02/03

Budget
03/04

Budget
04/05

982.465,92
-532.946,41
449.519,51
5.690,00
2.798,65
4.500,00
10.000,00
472.508,16

496.000
0
10.000
5.000
0
511.000

448.000
0
15.000
5.000
0
468.000

-48.700,00
-20.800,00
3.120,00

-45.000
-5.000
4.000

-50.000
0
3.500

-20.000

-66.380,00

-46.000

-46.500

-20.000
-50.000
0

-37.266,51
-43.430,00
0,00
5.856,33
0,00
-6062,94
1599,95
9041,14
22390,32
11.451,73
34572,00
11904,75
0,00
0,00
0,00
10.056,77

-20.000
-35.000
20.000
10.000
10.000
-10.000
0
10.000
30.000
10.000
25.000
20.000
0
0
8.000
78.000

-20.000
-35.000
20.000
10.000
10.000
-6.000
-2.000
10.000
35.000
0
25.000
15.000
0
0
0
62.000

-9.500,00
2.239,65
2.031,00
-933,00
9.788,00
0,00
0,00
3.625,65

0
3.000
9.000
-6.000
2.000
3.000
1.000
12.000

-8.000
4.000
8.500
-5.000
2.000
0
1.500
3.000

512.000

-15.000
-5.000
10.000
30.000
15.000
20.000
10.000
10.000
10.000
15.000

-5.000
10.000
15.000
-5.000
0

15.000
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INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG
Børnetræner 1 (T1)
Klubtræner 1 (T2)
Børnetræner 2 (T3)
Klubtræner2 (T4)
Hjælpetræner
Møder o.l.
INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG I ALT
40.000

19.609,15
16.662,23
13.291,70
12.745,98
0,00
1.465,85

48.800
14.500
22.800
11.300
0
2.600

27.000
15.000
9.000
8.000
12.000
4.000

63.774,91

100.000

75.000

315.000

14.270,65
5.098,32
6.800,00
2.459,91
29.327,50
-12.020,55
2.028,00
26.556,30
187500,00
-45568,00
25365,50
17530,25
20.083,75
3.424,45
10.407,00
10.863,50
12.141,65
0,00
0,00
8.326,00
324.594,23

25.000
0
6.000
5.000
30.000
0
1.000
10.000
160.000
-30.000
0
13.000
0
4.000
20.000
0
3.000
0
0
5.000
252.000

15.000
5.000
7.000
6.000
15.000
0
2.000
10.000
160.000
-45.000
20.000
20.000
5.000
4.000
15.000
10.000
10.000
0
0
5.000
264.000

DOMMERUDVALG
Brush Up
Kurser
Møder o.l.
DOMMERUDVALG IALT

10.000

3.269,00
3.474,60
3.404,50
10.148,10

3.000
0
7.000
10.000

3.000
0
7.000
10.000

ÅRBOG
Trykning

20.000

18.961,25

20.000

20.000

34.780,75

30.000

45.000

0,00
0,00

20.000
10.000

0
10.000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.000
10.000
0
0
0
0
50.000

0
0
2.000
10.000
30.000
25.000
77.000

ADMINISTRATION
Bestyrelsesmøder
FU-møder
Telefon - bestyrelse
Telefon - kontor
Porto - kontor
"salg" porto
Porto - bestyrelse
Kontorartikler
Løn kontor
"salg arbejdstimer"
Leasing kopimaskine
Årsmøder
Inventar
Gaver
Seminar
Diverse møder
EDB
Amtsrepræsentanter
Blad/INFO
Diverse møder
ADMINISTRATION IALT

20.000
10.000
10.000
12.000
3.000
25.000
160.000

50.000
25.000

BREDDEKONSULENTER
Lønandel mm
PROJEKTER
Senior
Talenttræning-Elite (Kineserbesøg)
Klubtrænerbesøg
Udsendelse - Bredde
Dommerudvikling
Udvikling SSU
U23 - Eliteudvikling
Lederrekruttering
PROJEKTER I ALT

17

ÅRSMØDE

2004

FÆLLES JYSK AKTIVITET
JYLLANDSSERIEN SENIOR
Overskud
Afregnet DBF-Nordjylland
Afregnet DBF-Sønderjylland
JYLLANDSSERIEN SENIOR
IALT

-36.252,70
11.703,34
3.397,74
-21.151,62

-13.000

-16.000

17.000

0

U 23
Udgifter
Afregnet DBF-Nordjylland
U 23 I ALT

20.000

36.820,69
-17.914,68
18.906,01

IT

45.000

0

0

0

FÆLLES JYSKE I ALT

65.000

-2.245,61

4.000

-16.000

RESULTAT

52.000

75.192,11

1.000

-25.500
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STATUS PR. 30. JUNI 2003
AKTIVER
LIKVIDER
Kasse
Sparekassen Kronjylland
Girokonto
Investeringsbeviser 254 stk.
Danske Bank
LIKVIDER I ALT

0,00
645.765,76
4.536,11
24.696,07
13.524,56
688.522,50

BEHOLDNINGER
Bolde
BEHOLDNINGER I ALT

2.412,50
2.412,50

TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender
Forudbetalt Leasing
TILGODEHAVENDER IALT

88.881,17
18.200,00
107.081,17

FOND

133.078,37

AKTIVER I ALT

931.094,54

PASSIVER
GÆLD
KORTFRISTET GÆLD
Skyldige omkostninger
Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag
Indeholdt A-skat
Betalt A-skat/bidrag
Active Sportswear
Forudbetalt indskud
KORTFRISTET GÆLD I ALT

27.888,44
1.176,00
4.874,00
0,00
0,00
500,00
34.438,44

FORMUE 30. JUNI 2003 FOND

133.078,37

FORMUEOPGØRELSE
Formue pr. 1. juli 2002
Årets resultat
Formue pr. 30. juni 2003

688.385,25
75.192,11
763.577,36

PASSIVER I ALT

931.094,17
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REVISION
Den udførte revision:
Som valgte revisorer har vi foretaget en kritisk gennemgang af regnskabet for perioden 1. juli
2002 til 30. juni 2003.
Vi har afstemt bank- og giroindestående. Kreditorer og debitorer er ligeledes afstemt.
Øvrige beholdninger er ikke kontrolleret.
Vi har stikprøvevis sammenholdt bilag med bogføringen. Vi har modtaget alle relevante oplysninger.
De konstaterede forskelle mellem budget og regnskab må tilskrives den ændrede/nye struktur.
Fundatsen for ungdomsfonden er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, hvorfor
den bør ændres.
Gennemgang af regnskab og status har i øvrigt ikke givet anledning til bemærkninger.

Randers den 3. marts 2004
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DBF-Midtjyllands love § 5 stk. b)
FORSLAG 1
FORSLAGSSTILLER Bestyrelsen
BEGRUNDELSE
Nuværende tekst
Ny tekst:
b) Udmeldelse og slettelse på grund af re- b) Udmeldelse og slettelse på grund af restance:
stance:
Klubbers udmeldelse af kredsen skal ske Klubbers udmeldelse af kredsen skal ske
skriftligt i anbefalet brev, som sendes til kred- skriftligt i anbefalet brev, som sendes til kredsens postadresse med mindst 3 måneders var- sens postadresse med mindst 3 måneders varsel forud for 1. januar. Kontingentet for det sel forud for 1. januar. Kontingentet for det
kalenderår, hvori udmeldelsen sker, skal beta- kalenderår, hvori udmeldelsen sker, skal betales fuldt ud, ligesom andre økonomiske mel- les fuldt ud, ligesom andre økonomiske mellemværender mellem det udtrædende medlem lemværender mellem det udtrædende medlem
og kredsen skal være afviklet, inden udmel- og kredsen skal være afviklet, inden udmeldelsen er gyldig.
delsen er gyldig.
Såfremt en klub pådrager sig kontingentre- Såfremt en klub pådrager sig kontingentrestance eller anden økonomisk restance ud stance eller anden økonomisk restance ud
over 3 måneder, og restancerne ikke betales over 3 måneder, og restancerne ikke betales
inden for fastsat frist eller påkrav, skal den inden for fastsat frist eller påkrav, kan den
pågældende klub slettes som medlem på pågældende klub slettes som medlem på
grund af restance. Genoptagelse kan kun finde grund af restance. Genoptagelse kan kun finde
sted, når gælden er betalt.
sted, når gælden er betalt.
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DBF-Midtjyllands love § 17 stk. a)
FORSLAG 2
FORSLAGSSTILLER Bestyrelsen
BEGRUNDELSE
For at præcisere hvornår man ”træder i funktion”
Nuværende tekst
Ny tekst:
a) Valg og sammensætning
a) Valg og sammensætning
Bestyrelsen består af 9 medlemmer : For- Bestyrelsen består af 9 medlemmer : Formand, næstformand, økonomiansvarlig, og 6 mand, næstformand, økonomiansvarlig, og 6
udvalgsfor-mænd. Formanden afgår de lige udvalgsfor-mænd. Formanden afgår de lige
år. Næstformanden og økonomiansvarlig år. Næstformanden og økonomiansvarlig
afgår de ulige år. Udvalgsformændene vælges afgår de ulige år. Udvalgsformændene vælges
for et år. Genvalg kan finde sted. Ved afgang for et år. Genvalg kan finde sted. Ved afgang
fra bestyrelsen uden for tur følges DBF’s love fra bestyrelsen uden for tur følges DBF’s love
Alle medlemmer af bestyrelsen skal på den Alle medlemmer af bestyrelsen skal på den
dag, de vælges, have opnået myndighedsalder dag, de vælges, have opnået myndighedsalder
og være aktivt medlem af en klub (forening) og være aktivt medlem af en klub (forening)
henhørende under DBF-Midtjylland, men de henhørende under DBF-Midtjylland, men de
behøver ikke at deltage på generalforsamlin- behøver ikke at deltage på generalforsamlingen, når de blot forinden mødet gennem en af gen, når de blot forinden mødet gennem en af
dettes stemmeberettigede deltagere har givet dettes stemmeberettigede deltagere har givet
bindene tilsagn om at ville modtage valg.
bindene tilsagn om at ville modtage valg.
Udvalgenes funktionsperiode er fra 1. juli
til 30. juni. Nyvalgte udvalgsformænd forventes dog at deltage aktivt i planlægningen af den nye sæson.
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Ungdomsprojekt : navn????
Målsætning:
At give unge ledere (15-25 år) lyst til at virke som aktive klubledere ved at give dem inspiration og personlige lederkompetencer.
Derudover vil det også være en ledergruppe, som kredsen vil være opmærksom på. Først og
fremmest ved at støtte deres lederudvikling, men de unge kan også være interessante emner
til udviklingsprojekter indenfor kredsens virke. Derudover kan det overvejes om kredsen skal
være særligt udfarende ved bopælsflytninger, som mange af de unge ofte har i forbindelse
med videreuddannelse.
Kredsens opgave :
Skabe et åbent og fleksibelt arbejdsrum.
Afholde et weekendkursus med alle de unge potentielle ledere
Kurset skal indeholde emner, der kan give inspiration til nye projekter i klubben og give deltagerne værdifulde redskaber og viden til at virke som ledere. Underviserne skal meget gerne
også være unge. Kredsen skal være repræsenteret på kurset.
Inden kurset skal kredsen være aktiv med at få spottet mulige emner
Kredsen skal dække en del af kursusudgifterne
Kredsen er omstillingsparat og positiv i forhold til de indkomne forslag fra de unge.
Efterfølgende skal kredsen forsøge
- at følge de unge lederes udvikling
- evt. at opfordre til oprettelse af netværksgruppen (hvor internettet kan være ét af medierne)
- evt. at give særlige tilbud til alle, der har være igennem kursusforløbet (ideelt at der er
en særlig status for den enkelte. Alle med titlen ”DBF-Midtjylland -ungleder” (diplom) (kunne der findes et andet navn?) får således særlige tilbud om kursusdeltagelse
eller sociale samlinger f.eks. ved Denmark Open.
Ungledernes opgave :
Konceptet defineres af de unge.
De unge deltager aktivt i weekendkurset.
De unge udarbejder et projekt, det kan afvikles i egen klub
At de unge er aktive i det nye netværk
Derudover er det ønskeligt, at der er nogle af de unge, der også vil være aktive med at arrangere kurser eller sociale samlinger for de øvrige ungledere

Klubbens opgave :
At få udpeget emner til unglederuddannelsen i klubben, og få dem tilmeldt
Betale kursusafgift
Støtte den unge leder – specielt når han/hun kommer hjem efter kurset med sit projektforslag
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Lederprojekt for kommende potentielle og erfarne ledere: (navn?)
Målsætning :
At opkvalificere aktive og kommende klubledere, således at de får inspiration, bedre overblik
og redskaber til deres ledervirke i klubben. Det er også en ledergruppe, som kredsen ønsker at
knytte tættere til sig, således at lederne via et større kendskab til kredsens virke, kan være
DBF´s ambassadør i klubben. Derudover vil det også være fra denne gruppe, at kredsens vil
finde lederressourcer til nye projekter eller når der er behov for rekruttering til kredsens faste
udvalg. Formålet er dog, at ledergruppen er så stor, at sidstnævnte rekruttering ikke medfører
et ledertab i den enkelte klub.
Kredsens opgave :
At få informeret om projektet
At spørge potentielle lederemner om deltagelse i projektet, og inddrage alle, der selv henvender sig.
At give ledergruppen tilbud om:
- deltagelse i kursustilbud/foredrag/inspirationsoplæg med forskellige emner, der enten
er relateret til emner indenfor badmintonsporten eller giver deltagerne en forøget personlig kompetence til ledergerningen.
- oprette et elektronisk netværk, hvor deltagerne får tilsendt forskellige informationer og
inspiration fra kredsen, forbundet, andre - og hinanden.
- inviterer til mindst et årligt socialt samvær (f.eks. i forbindelse med Denmark Open)
- afhængig af antallet af tilmeldte ledere til ordningen kan det overvejes om der skal
o etableres lokale geografiske grupper
o etableres særlige interesseområder (f.eks. ungdom, senior, økonomi, sponsorvirksomhed mv.) som der tilsendes særskilte informationer eller tilbud.
Ledernes opgave :
At benytte sig af de udsendte informationer og tilbud
At virke som kredsens og forbundets ambassadør i klubben. Dette skal forstås således, at lederen forsøger at videregive sin viden om DBF til spillere og de øvrige ledere i klubben, og ved
at tage kontakt til kredsen, hvis der i klubben er problematikker i forhold til kredsens virke.
Vil deltage i lokale samlinger (kan f.eks. være kredsens Info-møder)
Derudover er det ønskeligt at der er nogle af ledene, der
- vil være med i udviklingsprojekter for kredsen eller for flere klubber i lokalområdet
- vil deltage i kredsens faste udvalg
- vil være aktive med at etablere lokale netværk
- vil være behjælpelig med afvikling af sociale arrangementer for ledergruppen.

Klubbens opgave:
At klubben udpeger og motiverer potentielle emner til at deltage i kredsens udviklingsprojekt.
At klubben prioriterer udvikling af sine ledere.
At klubben er indstillet på forandring i takt med at den enkelte leder udvikler sig.
At klubben afser økonomiske ressourcer til den enkelte leder.
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