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DAGSORDEN

1)
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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: ikke på valg
Næstformand – Jørn Gade Petersen: villig til genvalg
Økonomiansvarlig – Henning Lund: villig til genvalg
Formand for seniorudvalget – Michael Locht: ikke villig til genvalg –
Formand for ungdomsudvalget elite – ingen valg afhængigt af pkt. 5
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: ikke villig
til genvalg
Formand for dommerudvalget – Jan Eriksen: ikke villig til genvalg
8) Valg af 1 revisor (lige år): Erik H. Sørensen: ikke på valg
9) Valg af 1 revisor (ulige år) – Knud B. Nielsen: villig til genvalg
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
DBF-Midtjylland er nu gået ind i sit tredje år. Det
går heldigvis rigtig godt. Udvalgene har gang i
mange aktiviteter, og vi har rigtig mange aktive
klubber i kredsen.
Sidste år udarbejdede vi følgende mål for kredsens arbejde:
Vi er et forpligtende fællesskab, hvor man
forventer den enkeltes respekt for fællesskabet og fællesskabets respekt for den
enkelte.
Vi lægger vægt på kvalitet i vore aktiviteter og vore handlinger.
Vi forventer gensidig respekt mellem alle
involverede i badmintonsporten, det være
sig kreds, klub og spillere imellem. Vi stiller krav til hinanden.
Vi søger at fremme konkurrence og samvær som dominerende elementer i alle
aktiviteter.
Vi søger udvikling igennem dialog, åbenhed og fleksibilitet.
Vi ønsker at kendetegnes ved handlekraft, synlighed og høj service.

elite-division, der er varslet ændringer. Hovedårsagen er, at vi gerne vil have vores sport profileret
mere i TV. I dag vises der kun badminton fra de
individuelle turneringer: DM, Denmark Open og All
England. Begrundelserne fra TV-selskaberne for
den manglende dækning af holdturneringen er, at
den er uinteressant på grund af de mange kampe.
Efter deres mening vil en dækning af en holdkamp
for den almindelig seer være uoverskuelig (4 baner, der spiller samtidigt) og tager for lang tid (op
til 4 timer).
Derfor har der igennem de sidste år været mange
drøftelser med TV og klubberne om en ændring af
turneringen for elitedivisionen. På baggrund af
disse drøftelser har HB støttet et forslag med 6
kampe. Kampene skal afvikles på 2 baner, og der
spilles én HD, MD, DD og DS og to HS.
Mere herom på årsmødet.
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. Udgifterne 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. medlem ligeledes er sat voldsomt op. Da DIF kun kan dække
en del af dette beløb, er forøgelsen blevet sendt
videre til specialforbundene, som indtil nu har
sendt den del af regningen videre til klubberne. Af
konkurrencemæssige årsager har DBF valgt selv
at dække denne udgift, der i år samlet beløber sig
til en ca. ½ million. Vi håber meget, at klubberne
værdsætter denne beslutning, da den selvfølgelig
vil medføre, at der skal findes besparelser på
andre områder.

Ovenstående mål har jo kun værdi, hvis vi lever
op til dem. Det forsøger vi – og får heldigvis også
tilbagemeldinger om, at andre oplever dette.
Et af vores centrale ønsker er at komme i tæt
dialog med klubberne. I år har det hovedsaligt
været via info-møderne, der har været spredt ud
over sæsonen og bevidst placeret forskellige steder geografisk.
Vi må desværre sige, at tilmeldingerne har været
meget svingende til disse møder. Der var rigtig
god tilslutning til mødet i Århus, hvor Flemming
Wiberg orienterede om DBF´s elitearbejde, og
hvor kredsen fremlagde den nye opbygning af
kredsens seniorholdturnering.
Til gengæld var vi overraskede over det lave
fremmøde, der var til de møder, hvor den nye
turneringsform skulle drøftes. En negativ tolkning
kunne være, at der er nogle klubledere, der har alt
for meget at se til og derfor ikke har overskud til at
drøfte væsentlige overvejelser, som vil berøre
klubben i de kommende sæsoner. En positiv tolkning af det lille fremmøde kunne være, at det udsendte forslag var nøjagtig, som det kunne ønskes !

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 til kredsens ihærdige ledere og ansatte. Hvis ikke I igennem året
havde ydet en stor og flot indsats, havde vi ikke
kunnet tilbyde klubbernes spillere, trænere og
ledere en hel masse flotte tilbud.

Danmarks Badminton Forbund
Også i vores hovedforbund arbejdes der på en ny
holdturnering. Det er dog kun for den nuværende
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Seniorudvalget
Michael Locht

Der mødte repræsentanter fra hhv. 3 og 2 klubber
til de to møder, hvilket må siges at være meget
skuffende. SSU valgte dog at tage det som udtryk
for, at de fleste klubber kunne tiltræde oplægget,
hvilket også var det indtryk vi fik ved en kort præsentation af den nye struktur i forbindelse med
Denmark Open i Atletion – hvor der var et pænt
antal deltagere.

Som ny mand i SSU var der selvfølgelig flere
ting, der lige skulle på plads, men med et godt
samarbejde med den øvrige bestyrelse samt en
god ballast fra mange år som klubleder i Højbjerg, er det vist alligevel lykkedes nogenlunde.
Sæsonen startede tilsyneladende som alle andre
sæsoner med flere ønsker om dispensation til at
flytte klub efter at tidsfristen var overskredet. Der
var imidlertid ikke mange, der fik dispensation,
da min holdning er, at der er nogle klare kriterier
for at give dispensation, så som flytning af bopæl
udover 50 km’s grænsen. Dvs. dispensationerne
blev givet ud fra disse klare kriterier og ikke ud
fra, at det er synd for den ”nye” klub eller spilleren. Grundlæggende kan man sige, at der er 3
parter involveret i et klubskifte: Spilleren, den
”gamle” klub og den ”nye” klub – og alle har et
ansvar for at klubskiftet sker inden den fastsatte
frist. Konkret kan man sige, at hvis en spiller har
et ønske om at skifte klub, så bør både spiller og
den ”nye” klub, sikre sig at papirerne fra den
”gamle” klub er i orden og indleveres til tiden, og
det kan i visse situationer kræve opfølgning. En
ting er sikkert, det kan ikke blive SSU’s problem.

SSU valgte en hurtig implementering – uden kvalifikationskampe mv – da vi ser det som et led i et
mere langsigtet mål, om at få skabt så gode forhold som muligt i holdturneringen – for alle hold. Vi
har således været nødt til at se stort på, at der i
den forgangne sæson er enkelte klubber, der måske har følt, at der ikke har været så meget at
spille for i den sidste del af turneringen. Tilbage er
så at se resultatet af omlægningen i de kommende
sæsoner. Forhåbentlig med de ønskede effekter:
reduktion i antal kørte kilometer samt en mere
naturlig op- og nedrykning.
Når jeg således ser tilbage på sæsonen må jeg
sige, at det har været ganske interessant og uden
de store problemer. Ikke desto mindre bliver denne min første sæson som SSU-formand også min
sidste. Som alle andre må jeg prioritere min tid
mellem familie, arbejde, badminton og andre fritidsaktiviteter, og på badmintonområdet er det pt.
veteranbadminton der interesserer mig mest, hvorfor jeg har sagt ja til at gå ind i DBF’s VETU i den
kommende sæson.

Den største beslutning i den forgangne sæson er
vel beslutningen om endelig at indføre i ny –
mere pyramideformet – struktur i holdturneringen
– et ønske der har været fremført på flere årsmøder de seneste år.
Opgaven blev grebet an på den måde, at SSU
inviterede til informations-møder i Højbjerg og
Brande i september måned for at få input fra
klubberne på det oplæg, som SSU havde lavet.

Jeg ønsker alle tak for sæsonen, der er gået, og
min afløser, som SSU formand held og lykke med
de kommende sæsoner med en ny struktur.
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Ungdomsudvalget
Karsten W. Hansen

Ved opstarten af denne sæson fik vi igen bemandet ungdomsudvalget rigtig godt. Der har været 7
personer tilknyttet udvalget og de har alle på deres måde bidraget til udviklingen af ungdomsarbejdet i kredsen.
Det er efter min overbevisning klart den bedste
ungdomssæson i DBF-Midtjyllands historie der
snart afsluttes. Ved sæsonstart blev organisationen med ungdomsarbejdet ændret så kun undertegnede deltog i bestyrelsesmøderne og dermed
blev det politiske ansvar placeret på en person.
I sæsonen har vi afholdt 3 udvalgsmøder og kredsen har deltaget i 2 fællesmøder med DBF UEU
og 1 møde med DBF UU. De 3 jyske ungdomsudvalg har afholdt 2 fællesmøder sæsonen igennem.
Udvalget har været langt omkring og nedenstående punkter giver forhåbentlig et overblik på sæsonens aktivitetsniveau.

Årets U-11 hold
En ny aktivitet skulle for første gang afvikles i
Danmarks Badminton Forbund og DBF Midtjylland
havde valgt at lægge billet ind på arrangementet
og Billund blev forespurgt om de ville påtage sig
opgaven.
Det sagde de ja til og ingen var bagefter i tvivl om,
at de have løst opgaven og fik stor ROS.
Næsten alle kredse var repræsenteret og vi havde
selv 3 hold med. Det lykkedes Billund at skabe en
aktivitet hvor der var kamp på banen, samt rigtig
mange sociale aktiviteter udenfor banen. Stor
indsats af Billund.
I år afvikles Årets U-11 hold den 9.-10. april i Langeskov på Fyn, hvor kredsen kan deltage med 2
hold.
Træningssamling
Da kredsen for et par år siden forsøgte sig med
træningssamling kom der ingen tilmeldinger, men
det er heldigvis nu ændret. I august måned afholdt
vi en samling for U-15 og U-17 M i Brande med
meget stor tilslutning og i weekenden efter blev
det samme positive resultat ved kredsens bedste
U-11 og U-13 spillere.
Den gode opbakning skyldes helt sikkert ændringen fra fri tilmelding til nu en personlig invitation.
Klubberne skal ikke være i tvivl om, at denne aktivitet vil blive forsøgt udvidet i den kommende
sæson.

Holdturnering
Holdturneringen er som tidligere nævnt kredsens
flagskib i arbejdet med ungdomsspillerne.
Vi valgte i år, at flytte tilmeldingen for alle hold til
efter sommerferien. Det skulle give klubberne et
bedre overblik for tilmelding af antal hold. Det blev
positiv modtaget, men vi oplevende desværre ikke
en mindre nedgang af holdudtræk. Kontoret fik
meget travlt i forbindelse med de mange hold der
blev trukket kort tid efter tilmeldingen – vi spørger
os selv, hvorfor sker det?
U-11 holdturneringen har igen været en succes og
spillerne har samtidig fået stor udbytte af træningen.
Vestserien (ungdomshold med 6 drenge og 4 piger) som afvikles i fællesskab med de 2 andre
jyske kredse og Fyn har haft stor tilslutning og
vores kreds har klart været storleverandør af hold.
Sæsonen afsluttes med slutspil i weekenden 12.13. marts og i weekenden efter afvikler Midtjylland
så udtagelsesmatcher til DM for klubhold.
Udfordringen i den kommende sæson bliver, at
styrke holdturneringen endnu mere. Få skabt en
mere nøjagtig tilmelding fra klubberne så jævnbyrdigheden styrkes, det er nu sjovest for alle.

Danish Junior Cup
Denne aktivitet er traditionen tro altid placeret i
forbindelse med efterårsferien. Vi stiller sammen
med de øvrige jyske kredse et fælles Jysk hold i
U-15,U17 og U19, men vi måtte desværre melde
afbud i U-19.
Det afbud skyldes manglende deltagerlyst fra
reserverne og en binding af de spillere som skulle
repræsentere DBF ved ungdoms VM i Canada,
hvor de jyske kredse var rigtig godt repræsenteret.
I turneringen blev vores hold i U-17 vinder og U15 blev nr. 2. Rigtig flotte resultater for begge
hold.
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DMU
Danmarks Mesterskaber for Ungdomsspillere (M,
A, B og C spillere) skal i år for første gang afvikles
et og samme sted for alle årgange. Grindsted har
taget udfordringen og søgt på hele arrangementet.
Med placering i DBF-Midtjylland skulle der blive
god mulighed for, at rigtig mange klubber kan
blive repræsenteret. På et fællesmøde med DBF
UU blev det besluttet, at det var kredsene som i år
udtog spillerne.
Vi valgte hos os, at bruge resultaterne fra kredsmesterskaber i december måned som udtagelsesgrundlag.
Og samtidig kan klubberne tilmelde spillere til en
venteliste og i skrivende stund kender vi ikke hvor
mange vi får med, men rigtig mange får sikkert
muligheden. Arrangementet foregår som tidligere
år i den sidste weekend i april måned.

Kredsmatch
Kredsmatchen er en samling for landets bedste i
U-11 og U-13. Det foregik i november på Fyn.
Desværre skete der det ærgerlige at U-11 måtte
aflyses i år. En manglende hal bestilling var årsagen.
Når det så er sagt var det til gengæld meget positiv, at hver kreds fra Jylland i år selv stillede med
sit hold i U-13. Derved fik flere spillere fra vores
kreds mulighed for at deltage. Det er en weekend
spillerne får rigtig meget med hjem. Træningen er
i top og i turneringen fik Midtjylland en flot 2.
plads.
Til den kommende sæson har Fyn lovet os, at der
bliver plads til U-11 årgangen.
Kredsmesterskaber
Arrangementet har endnu engang været ungdomsudvalgets og kredsens største aktivitet. Tilslutning blev på 1200 deltagere med lidt over
1900 kampe. Afvikling over 2 dage er der altid
blevet stillet en del spørgsmål til fra forældreside
gennem de sidste par år. Det er jo ikke usædvanligt at de åbne turneringer kører over en weekend,
men det skyldes nok mere placeringen i den travle
juletid. I år prøvede vi så derfor at spille færdig i
de yngste årgange samt alle B, C og D rækker og
det har vi fået positive tilbagemeldinger på.
Rigtig mange klubber var os behjælpelig i den
store weekend i december måned og det vil vi
gerne benytte denne lejlighed til at sige tak for
indsatsen. Uden den opbakning kan sådan et
arrangement slet ikke afvikles.
Vi håber selvfølgelig i er klar igen til næste års
kredsmesterskaber.

DM Individuelt, hold og Grand Prix finaler
Inden sæsonen afsluttes skal vi også have uddelt
mange medaljer rundt i landet. I Midtjylland er
ESG medarrangør af DM for U-19 Individuelt og
sæsonen afsluttes i maj måned med Grand Prix
finaler, som for 3. og sidste år er med Erritsø som
arrangør.
U-9 projekt
Ungdomsudvalget drøftede i starten af sæsonen,
hvordan vi bedre kunne komme i kontakte med
kredsens yngste spillere så tidligt som muligt.
Samtidig var der brug for, at give børnenes forældre en orientering om hvordan det er, at have et
barn som går til badminton. Her tænkes især på
etik. Mange forældre har helt sikkert oplevet den
store kulturforskel der er ved badmintonbanen
frem for fodboldbanen.
Der er planlagt 4 samlinger i kredsen. Når vi kender arrangørklubben bliver der sendt indbydelse
ud til de nærliggende klubber. De kan så komme
med de U-9 spillere de ønsker sammen med forældre. Arrangementet kører i 3 timer, hvor børnene får træning i hallen og forældrene har en drøftelse med kredsens breddekonsulent på emnet
”barn i badmintonklub”. Det første er afviklet i BMI
og de 3 øvrige kommer snart.
Til projekt har vi søgt og fået tildelt økonomisk
støtte fra Danmarks Badminton Forbunds Ungdomsfond.
Har projekt skabt en interesse hos nogle af jer
klubledere så må i endelig kontakte os. Aktiviteten
skal fortsætte i næste sæson. Antal af samlinger
er ikke besluttet, men vi går efter en stigning.
Tilbagemeldingen fra første samling i BMI har
været udbytterigt for både børn og forældre.

Holdturneringsfinale
Dette arrangement er vi på nuværende tidspunkt
ikke kommet til, men det er fastlagt til afvikling
søndag den 3. april med Team Silkeborg som
medarrangør. De deltagende hold vil være puljevinderne i de rækker, hvor kredsen har flere puljer
i samme række. (f.eks. 3 puljer i U-15 A) Der vil
tilgå besked fra kontoret når puljerunderne er
færdigspillet. Finaleprogram vil kunne ses på
kredsens hjemmeside når det er på plads.
Jyske mesterskaber for kredshold
Det afvikles i samarbejde med de 2 andre kredse.
I år er det DBF Sønderjylland som står for arrangementet. Det foregår i weekend 9.-10. april. Hvilke hold der kan deltage er ikke endeligt aftalt med
de 2 andre kredse, men indenfor kort tid skulle det
være på plads. Følg med på kredsens hjemmeside for der vil nyheden komme først.
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på landsplan meget få spillere placeret i A- og Brækken.

Ungdomsklassifikation
Rigtig mange spillere bliver noteret i ungdomsklassifikation, da aktivitetsniveauet er meget højt.
Ved indgangen til denne sæson foretog fællesudvalget nogle justeringer i point og ændrede regler
omkring nedrykninger. Det var en nødvendighed
efter det ændrede klassifikationsspil omkring Erækken.
I øvrigt har vi fra vores kreds givet positive tilbagemeldinger på afviklingen af klassifikationsturneringen til E-rækken. Vi oplevede kun det uheldige,
at nogle spillere tog hjem lørdag, da de var sikret
en deltagelse i E-rækken uden at spille turneringen færdig søndag. Det har DBF UEU ændret til
den kommende afvikling.
Nogle af de ting, som bør drøftes til den kommende sæson, er afvikling i U-11 årgangen. Vi har

Afslutning
Dette blev en opsamling på mange af de aktiviteter som ungdomsudvalget har været med. Fritiden
for udvalgsmedlemmerne er ikke brugt på sofaen.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke
mine udvalgskollegaer for jeres indsats med ungdomsarbejdet i sæsonen. Der skal også lyde en
tak til kredsens bestyrelse, udvalg og herunder
ikke mindst Hanne Gram på kontoret for den altid
hjælpende hånd.
Tak for samarbejdet med klubberne, øvrige kredse, DBF UEU, UU og kontor.
Det er mit håb at vi får mange gode timer sammen
fremover for badmintonsporten i DBF Midtjylland.
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Instruktør- og
Trænerudvalget
Michael Bisgaard

Selve sæsonen for Instruktør- og Trænerudvalget
er slut for denne gang, og det er det også for mig,
så det er blevet tid til at gøre status. Sæsonen for
udvalget i DBF-Midtjylland regi har været spændende, men opgavemæssigt har der været meget
at se til. Den forgangne sæson har der været bud
efter os mange gange, hvilket har været positivt
og det tyder på at DBF-Midtjylland har gang i
mange gode ting rundt omkring.

DBF-Midtjylland har i nuværende sæson i alt uddannet:
Hjælpetrænerkurser:
T-1:
T-2:
T-3:
T-4:

I den grundlæggende instruktøruddannelse ligger
weekend kurserne:
T-1 (BTK 1)
T-2 (BTK 2)
T-3 (KTK 1)
T-4 (KTK 2)

40 deltagere
31 deltagere
11 deltagere
11 deltagere
8 deltagere

Vi håber klubberne indser hvor vigtigt det er at
uddanne egne instruktører, da instruktører i dag
er en mangelvare, 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 nødt til at
tilbyde vore børn kvalitet i deres træning og kun
uddannelse af trænere fremmer dette.

Hertil er der kommet et nyt kursus, som ligger før
grunduddannelsen. Et hjælpetrænerkursus som
henvender sig 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 forgangne sæson, og der har været en god tilslutning.

Vi i udvalget vil gerne takke alle, som i den forgangne sæson har hjulpet os med planlægningen
og udførelsen af kurserne i DBF-Midtjylland. Jeg
vil selv gerne sige mange tak til alle i DBFMidtjylland. Det har været en kanon oplevelse for
mig sammen med nogle rigtig gode mennesker.
Jeg håber I vil tage lige så godt imod den kommende formand.

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 oktober måned i Kolding.
Der blev også afholdt et T-1 og et T-3 i januar
måned i Århus samt et T-2 og et T-4 i februar
måned ligeledes i Århus.

Tak for denne sæson.
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Selv om DBF har en omfangsrig og dækkende samling reglementer, der skulle gøre det let at styre
specielt åbne turneringer, så oplever vi desværre
ofte, at der er et meget stort ukendskab i klubberne
til disse regler. Det er ikke kun reglerne omkring
dommerdækning (hvor der skal være dommere og
linjedommere, hvornår de skal bestilles osv.) men
også til mere alment anvendelige regler om seedninger, indsættelse af reserver, turneringsafvikling,
reklamer mm. Det er klart, at nye klubber og nye
folk i klubberne skal have en indkøringsperiode,
men der er også en tendens til, at reglerne ikke er til
for at blive overholdt. En lidt grotesk situation, da
reglerne jo også er lavet for at beskytte klubber,
sponsorer og ikke mindst spillerne. Så reglerne er
ikke kun en begrænsning, de kan altså også åbne
muligheder. Men pas nu på, for der er forskel på
brug af regler og misbrug af regler, en somme tider
vanskelig grænsedragning.

Dommerudvalget
Jan Eriksen

Et år er atter gået, og det er tid til status. For dommerområdet har der været både positive og negative oplevelser.
Sæsonen bød på hele 2 dommerkurser og dermed
5 nye dommere. Desværre oplever vi stadigt problemer med at få fastholdt dommerne, og af de 5
nye nåede 2 aldrig at komme i gang. Den væsentligste begrundelse var, at de ikke havde tid. Så er
det, at man undrer sig over, at man melder sig til et
dommerkursus, men måske er vi heller ikke gode
nok til at opstille og tydeliggøre vores forventninger
og krav.

Fra dommerside har det altid været min holdning, at
givne regler skal overholdes. Det ligger jo i hele
vores virke. Kunne nogle forestille sig, at vi begynder at forhandle om, hvorvidt man skal bruge den
ene eller anden af sidelinjerne på en badmintonbane i forskellige situationer? Dermed ikke sagt, at
reglerne altid er gode, men så må det være op til
klubberne at komme med ændringsforslag. Det er jo
ikke umuligt at få lavet reglerne om, men det kræver
en indsats. For kun et par år siden havde vi jo en
positiv situation, hvor Bjerregrav påpegede nogle
uhensigtsmæssigheder, og det gik fornuftigt hurtigt
med at få reglerne ændret.

KRAV! Ja, vi stiller krav, og det mener jeg er rimeligt. Vi skal jo kunne levere en god vare til klubberne. Det er godt nok ikke oppe i tiden at stille krav,
men man bliver altså ikke en god dommer ved skrivebordet eller i lænestolen. Desuden så synes jeg
heller ikke, at kravene er urimelige. Som dommer
skal man binde sig til 4 udkald i løbet af en sæson.
Det er altså 1 udkald hver 3. måned i snit over et år.
Det burde man da have tid til. Sammenlign det med,
at vi har flere dommere, der har udkald mindst hver
anden uge!
Det har været sammen tendens de seneste sæsoner, og vi har derfor påbegyndt analyser af, hvorfor
det er sådan, hvad kan vi gøre anderledes osv. I
dette arbejde er alle dommerne inddraget, men det
er en længere proces.

Dommerudvalget har flere gange i forskellige sammenhænge tilbudt at komme ud og orientere i klubberne. Et tilbud, der stadig står ved magt. Og det er
én af mulighederne for at komme nogle af de mærkelige regelfortolkninger til livs.

At der skal ske noget på rekrutteringsområdet har
været nævnt før, og set i lyset af ovenstående, er
det klart, at vi skal finde på noget. En stor frafaldsprocent kan vi ikke leve med i længden. Det er alt
for ressourcekrævende, så vi skal have en bedre
hit-rate. Emnet var derfor til diskussion på dommernes opstartsmøde, der gav nogle gode input.

Udviklingen i dommerstanden er, som også påpeget tidligere i beretningen, ikke den mest positive. Vi
har dog fået en forbundsdommer mere, Gitte Stærmose, men den anden vej så har 2 forbundsdommere valgt at stoppe. Den en fortsætter dog dommergerningen for lavere blus. Vi er også alle blevet
et år ældre, og det betyder så, at en aldersgrænse i
den høje ende kommer til at sætte lidt begrænsninger. Så det er meget nødvendigt med at få en tilgang, og faktisk en temmelig stor tilgang. Dette
kræver mange ressourcer både i kredsen, hos
klubberne og hos forbundet. Jeg efterlyste sidste år
centrale initiativer, men intet er sket. Vi har også
prøvet at bearbejde klubberne, men med lige så
ringe resultat. Vi ved godt, at klublederne også er
presset, men der står ingen steder skrevet, at en
dommer skal være aktiv leder. Vi er dog bare nødt
til at have klublederne med til at fange nye emner,

Fra forbundets side er tidligere og stedse fremført
ønske om øget indsats. Desværre sker der ikke
meget her. Det betød, at vi sammen med DBFNordjylland på DBF´s repræsentantskabsmøde i
foråret opstillede en modkandidat til DBF´s domemrudvalg. For de tilstedeværende blev det et noget
underligt møde, hvor man brugte meget krudt på at
diskutere procedurer og overhovedet ikke diskuterede indhold og politik. Det var ikke den form for
demokrati, som jeg troede vi havde i Danmark, men
man skal jo ikke være ked af at blive klogere.
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da det er dem, der har kontakten og står for at videreformidle vores ”annoncer”.
mertjans. Jeg vil også takke Anne for den store
indsats hun gør i et besværligt arbejde, som ikke
alle klubber er med til at gøre let. Der skal også lyde
en tak til de øvrige udvalgsmedlemmer Harry L.
Nielsen og Mikael Lund. Begge er gode sparringspartnere, når vi har emner at drøfte.

Som nævnt skal der til at ske nogle nye tiltag, og
jeg har erkendt, at det må ske med nye kræfter.
Dette er så min sidste beretning og jeg vil slutte
med at takke kredsens dommere for et godt samarbejde og opbakning.
En opbakning som også gælder mine udvalgsmedlemmer, ikke mindst udkaldslederen, Anne Riis
Skydsgaard, der altid bliver mødt positivt af dommerne, når hun beder dem om at udføre en dom-

Der skal også lyde en tak for godt samarbejde til
vores dommerkolleger i de omkringliggende kredse
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Veteranudvalget
Vagner Haunstrup

I VETU-regi har jeg i min beretning i de sidste par
sæsoner kredset lidt omkring indkøringen af vores
nye kreds, samt naturligvis en lille listning af de
mange resultater vores stærke midtjyske veteraner
har skabt i året der er gået.
Strukturomlægningen er nu historie - DBF, Midtjylland er en realitet, og ligeledes er rigtig mange flotte
resultater fra midtjyske veteraner naturligvis heller
ikke udeblevet i den forgangne sæson. Tillykke til
jer alle – og så ellers ikke et ord mere om resultater.

Det er en slet skjult hemmelighed at vores tilbud om
dispensationsordning var et forsøg på at bryde
denne uheldige opsplitning af spillermaterialet i to
dele til skade for begge holdturneringer, men desværre mislykkedes forsøget med et brag. Enten
fordi vi simpelthen ikke formår at nå ud til klubberne
med vores budskab, eller også fordi vores veteraner
rundt om i Midtjylland fortsat sover i deres sødeste
”tornerosesøvn” – alting er som det plejer, det er jo
også det nemmeste ( Øv-Bøv).

Jeg har som sagt i år valgt ikke at bruge mere krudt
på disse områder i beretningen, men i stedet bl.a.
fokusere lidt på, hvor svært vi til tider har det med at
få vores budskaber (invitationer m.m) synlige ude i
klubberne.
I det følgende derfor lidt filosofering omkring de
tiltag og tilbud, som vi fra veteranudvalgets side på
godt og ondt har forsøgt gennemført i det forgangne
år:

Klubmøde for Veteranledere
Et nyt tiltag og en tyvstjålet ide’ fra dem ovre fra
”djævleøen”. Igennem flere år har jeg misundelig
kunnet læse div. referater fra VETU i SBK omkring
deres velbesøgte årlige klubmøder.
I DBF, Midtjylland bliver der løbende hen over året
gennemført flere forskellige Info-møder med klubberne, men fra VETU-side vil vi gerne have fat i
netop klubbernes veteran-folk og konkret diskutere
veteranaktiviteter med disse. Vi har på fornemmelsen at disse kun i meget begrænset omfang dukker
op på Info-møderne, og har derfor valgt også i det
midtjyske at forsøge os med et årligt ”klubmøde for
veteranledere”.
Det første af slagsen løb af stablen den 13. april
2004, og 8 klubber deltog. Vi havde et godt møde
hvor primært evaluering, forslag / ideer til forbedringer af holdturneringen var et af hovedemnerne.
For os i VETU er det selvsagt meget givtig at høre
lidt om holdningerne ude i klubberne, hvorfor vi
naturligvis håber på rigtig god opbakning til vores
kommende klubmøde (April 2005)

Holdturneringen for Veteraner
Holdturneringen er for mig vores ubestridte flagskib
blandt vores årlige veteranaktiviteter, men desværre
står det samtidig for årets største skuffelse.
Såvel DGI som DBF afvikler hvert år en veteranholdturnering, og i DBF Midtjyllands område er der
da også helt klart basis for en rigtig, rigtig god holdturnering, masser af bredde og hvor toppen af kransekagen også vil være på et meget højt styrkemæssigt niveau. Men desværre er dette ikke tilfældet, hvis spillerne / klubberne tilfældigt tilmelder
hold i de to forskellige forbund. Det har bl.a. den
konsekvens at BEGGE turneringer indeholder nogle
nøgle-kampe med stor intensitet og jævnbyrdighed,
men desværre også en del holdkampe uden den
store sportslige værdi.
Som et forsøg på at samle spillematerialet forsøgte
vi i DBF Midtjylland at tilbyde en dispensationsordning for spillere ned til 35 år. Spillere som vi individuelt allerede har med DBF-regi, og som vi også
gerne vil tilbyde mulighed for at deltage i holdturneringen.
DGI’s veteranholdturnering tager netop sin start ved
35 år, men grundet de mange kampe uden sportslig
udfordring findes der faktisk heller ikke her ret mange spillere i netop den aldersgruppe. Men til skade
for helheden sker der desværre det, at er holdet
først tilmeldt i DGI så forbliver det der - også selv
om langt hovedparten af spillerne er over 40.

JM for Veteraner
En fælles aktivitet for de tre jyske kredse. Mesterskaberne afvikles i Randers BK i januar måned, og
da såvel geografi, spillestedet og turneringsbackup
på alle områder er helt i top, er der fortsat næppe
meget der taler for at ændre dette.
Mesterskaberne nyder generelt en meget stor opbakning blandt de jyske veteranspillere, men efter
at vi i slutningen af 90’erne havde en positiv udvikling omkring tilmeldingerne må vi i de seneste år vi
konstatere et fald. Det har bevirket at vi såvel i januar 2004 og 2005 har kunnet afvikle mesterskabet
på én dag.
Kapacitetsmæssigt kan vi uden problemer håndtere
et stævne med op til 40-50 kampe mere, så lidt
effektiv ”mund til mund”-reklame for aktiviteten ude i
lokalområderne er fortsat meget velkommen.
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lighed for at tilbyde dette arrangement til endnu
flere i sæson 2005/06. Stævnet blev traditionen tro
afsluttet med noget lækkert mad og godt socialt
samvær. Håber at se alle ”gamle kendinge” samt
mange nye til den kommende ”Jyske holdmatch” i
efteråret 2005.

Sportslig vil det selvfølgelig betyde at titlen som
”Jysk Mester” vil blive betydelig sværere at opnå,
men samtidig også meget mere attraktiv at være
indehaver af.
DM for veteranklubhold
DM for hold blev i 2004 afviklet i Randers og fra
DBF-Midtjylland deltog 4 hold: Højbjerg (40+), Højbjerg og Randers (45+) og Skovbakken (55+). I de
foreliggende aftaler mellem kredsene er der aftalt
en fordeling omkring holdtilmelding, som medfører
at vi i DBF, Midtjylland har 2 pladser i samtlige alderskategorier: 35+, 40+, 45+, 50+ og 55+.
Det betyder at der stort set er fri tilmelding til dette
arrangement. Jeg håber dog at vi på sigt får skabt
en interesse ude i klubberne, der betyder at bl.a.
resultaterne fra vores holdturnering kunne være
udgangspunktet for at udstede de ledige ”billetter”.
Bemærk: DM for klubhold afvikles i 2005 i Værløse
den 16-17. april – deadline for tilmelding er 14.
marts 2005.

Kredsmesterskab for Veteraner
I sæson 2002/03 valgte vi at udelade dette arrangement, - i 2003/04 inviterede vi igen til stævnet,
men måtte aflyse grundet for lille tilmelding. Det
tidligere ”ØBD-mesterskab” var blandt mange spillere en populær aktivitet, og VETU valgte derfor at
fastholde aktiviteten i vores aktivitetskalender for
2004/05. Det viste sig at være godt, idet vi den 20.
november 2005 kunne afvikle vores første ”KM for
Veteraner” i Viby Badmintonhal – et relativt lille
stævne, som resulterede i en rigtig god eftermiddag
for deltagerne
Deltagelse i arrangementer i DBF-regi (m.m.)
Ud over hvad vi selv initierer / koordiner af tiltag i
det jyske er der naturligvis også tiltag på veteranområdet i DBF-regi m.m. - Veteraner fra det midtjyske er også her stærkt repræsenteret og gør i kraft
af flotte resultater positivt opmærksom på vore kvaliteter på området.
Af de mest præstigefyldte i den anledning kan nævnes:
DM for Veteraner (28-29. februar 2004 i Albertslund)
EM for Veteraner (21-26. september 2004 i
Spanien)
En tredie aktivitet i denne sammenhæng, og som i
rettelig burde nævnes her er “VM for Veteraner” i
Kuala Lumpur den 29 November - 5 December
2004. Men desværre valgte DBF at nedprioritere
denne aktivitet.
Alligevel valgte en lille gruppe veteranspillere på
eget initiativ og regning at deltage. Efterfølgende
kunne man fra sidelinien konstatere, at spillerne
kom hjem med en medaljehøst der, i relation til
antallet af deltagere, nok aldrig er set tidligere –
Tillykke, Danmark!

Kredsmatch for Veteraner
Kredsmatchen var igen i år planlagt til at skulle afvikles i Næsby-hallerne i Odense. Desværre blev
kredsmatchen aflyst i år grundet et uheldigt datomæssig sammenfald med EM for Veteraner i Spanien ( har et klima de har svært ved at matche i
Odense ).
Kredsmatchen har dog altid været et hit for de deltagende spillere og vil naturligvis blive afviklet igen i
den kommende sæson, nemlig den 25. september
2005 i Næsby (Odense)
”Jysk veteranholdmatch”
Afløseren for vores tidligere Distriktsmatch blev i
sidste års beretning beskrevet i detaljer omkring
såvel idegrundlag som model for matchen.
Her en kort gentagelse af hovedtrækkende omkrig
”Jysk veteranholdmatch”:
Jysk holdmatch afvikles i 2 aldersgrupper
I hver aldersgruppe deltager 8 hold ( 2 puljer a’ 4
hold )
Hver pulje spiller alle mod alle i en indledende
runde, herefter spilles finalerunde med 1 mod 1,
2 mod 2, 3 mod 3 og 4 mod 4. ( Alle hold spiller
hermed i alt 4 holdkampe i løbet af stævnet )
Aldersgruppe 1: 35 – 45 år ( Holdets gennemsnitsalder skal være min. 40 år )
Aldersgruppe 2: 45 – 60 år ( Holdets gennemsnitsalder skal være min. 49 år )
Hvert hold består af max. 4H/3D, min. 3H/2D
Pr. holdmatch spilles følgende 1HS, 1 HD, 1
MD, 1 DD
Alle på holdet skal spille min 1 kamp pr holdmatch, ingen må spille mere end 2.
Allerede i sæson 2002/03 gennemførte vi et lille
pilotforsøg med god responce, og i 2004 blev der så
inviteret til stævnet i fuld skala. Vi opnåede dog ikke
at måtte melde ”udsolgt”, men set ud fra en positiv
udgangsvinkel så betyder det jo kun, at vi har mu-

NB: DM for Veteraner i indeværende sæson afvikles den 05-06. marts 2005 i Højbjerg. (Randers har
længe markeret sig som en af de førende jyske
klubber mht. afvikling af veteranarrangementer, rart
at Højbjerg nu også melder sig i rækken af klubber
til at løfte sådanne opgaver)

Sluttelig en stor tak for hjælpen med de mange
forskellige opgaver i udvalget til mine VETU- kollegaer, Vibeke Dahl og Erik Linneberg.
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Regnskab 1. Juli 2003 - 30. Juni 2004
Regnskab
03/04
INDTÆGTER
Kontingent
Afregnet DBF
Kontingent netto
Gebyr o.l.
Renter
Annoncer årbog
Diverse
INDTÆGTER I ALT

Budget
03/04

Budget
04/05

Budget
05/06

893.123
-488.595
404.528
2.300
13.121
4.500
1.655
426.104

496.000
0
10.000
5.000
0
511.000

448.000
0
15.000
5.000
0
468.000

405.000
0
15.000
5.000
0
425.000

UDGIFTER
SENIOR
Holdturnering
Bøder
Bøder trækning af hold
Møder o.l.
SENIOR I ALT

-44.400
-13.700
5.500
1.412
-62.188

-45.000
-5.000
0
4.000
-46.000

-50.000
0
0
3.500
-46.500

-45.000
-7.000
-3.000
3.000
-52.000

JYLLANDSSERIEN SENIOR
Overskud
Afregn. DBF-Nordjylland
Afregn. DBF Sønderjylland
JS SENIOR IALT

-43.087
13.357
3.878
-25.852

-13.000

-16.000

-25.000

UNGDOM
Holdturnering
Kredsmesterskaber
Træningslsamlinger
JM for kredshold
DMU
Udsendelse af spillere
Møder o.l.
Jyske mesterskaber
Vestserien
Kredsmatch U11+U13
Fællesrejser
Udvalgte spillere
Danish Junior Cup
UNGDOM IALT

-33.210
-55.882
0
1.236
2.290
0
8.904
15.597
-5.415
9.557
19.853
0
21.321
-15.749

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

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

-30.000
-56.500
0
5.000
3.000
0
10.000
0
-2.000
10.000
25.000
0
25.000
-10.500

-9.400
2.864
0
0
0
7.263
3.047
3.774

0
2.000
3.000
1.000
3.000
9.000
-6.000
12.000

-8.000
2.000
0
1.500
4.000
8.500
-5.000
3.000

-8.000
0
2.000
1.500
3.000
9.000
0
7.500

VETERAN/MOTION
Holdturnering
Møder o.l.
Aktiviteter
DM for hold
Jysk holdmatch
Kredsmatch
Jyske mesterskaber
VETERAN/MOTION IALT

16

ÅRSMØDE

2005

INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG
Børnetræner 1 (T1)
27.129
Klubtræner 1 (T2)
18.004
Børnetræner 2 (T3)
5.062
Klubtræner2 (T4)
5.474
Hjælpetræner
5.733
Møder o.l.
1.216
INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG I ALT
62.618

48.800
14.500
22.800
11.300
0
2.600

27.000
15.000
9.000
8.000
12.000
4.000

20.000
19.000
12.000
12.000
10.000
2.000

100.000

75.000

75.000

DOMMERUDVALG
Brush Up
Kurser
Møder o.l.
DOMMERUDVALG IALT

0
5.308
6.893
12.201

3.000
0
7.000
10.000

3.000
0
7.000
10.000

3.000
9.000
3.000
15.000

BREDDEKONSULENTER
Lønandel mm

34.609

30.000

45.000

60.000

20.258
250
6.000
5.277
13.730
-8.111
1.415
10.977
150.596
-32.600
30.892
16.993
5.268
3.586
360
6.472
31.407
13.350
4.661
3.227
284.008

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

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

20.000
3.000
7.000
6.000
15.000
-10.000
2.000
10.000
180.000
-35.000
20.000
20.000
5.000
4.000
15.000
5.000
15.000

5.000
252.000

5.000
264.000

5.000
287.000

22.404

20.000

20.000

23.000

4.592
750

20.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0

0
10.000
0
0
2.000
10.000
30.000
25.000

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
Sociale arrangementer
Blad/INFO
Diverse møder
ADMINISTRATION IALT
ÅRBOG
Trykning
PROJEKTER
Senior
Talenttræning-Elite
Klubtrænerbesøg
Udsendelse - Bredde
Dommerudvikling
Udvikling USU
U23 - Eliteudvikling
Lederrekruttering
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10.000
0
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PROJEKTER I ALT
FÆLLES JYSK AKTIVITETER

2005
5.342

50.000

77.000

35.000

0
0

17.000

0

0

MØDER

9.686

0

0

10.000

FÆLLES JYSKE I ALT

9.686

4.000

-16.000

-15.000

330.853

510.000

493.500

425.000

95.251

1.000

-25.500

0

U 23
Udgifter
U 23 I ALT

UDGIFTER I ALT
RESULTAT
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STATUS PR. 30. JUNI 2004
AKTIVER
LIKVIDER
Kasse
Sparekassen Kronjylland
Girokonto
Danske Bank
Investeringsbeviser 254 stk.
LIKVIDER I ALT

0,00
820.452,67
-59,61
8.187,26
24.696,07
853.276,39

TILGODEHAVENDER
Debitorer
Tilgodehavender
Forudbetalt Leasing
TILGODEHAVENDER IALT

0
66.435,02
18.000,00
84.435,02

BEHOLDNINGER
Bolde
Tøj
BEHOLDNINGER I ALT

5.925,00
5.925,00

FOND

134.554,99

AKTIVER I ALT

1.078.191,40

PASSIVER
GÆLD
KORTFRISTET GÆLD
Skyldige omkostninger
Indeholdt A-skat
Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag
Betalt A-skat/bidrag
KORTFRISTET GÆLD I ALT

78.763,75
5.046,00
998,00
0,00
84.807,75

FORMUE 30. JUNI 2004 FOND

134.554,99

PASSIVER I ALT

219.362,74

FORMUEOPGØRELSE
Formue pr. 1. juli 2003
Årets resultat
Formue pr. 30. juni 2004

763.577,73
95.250,93
858.828,66

BALANCE

1.078.191,40
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REVISION
Den udførte revision:
Som valgte revisorer har vi foretaget en kritisk gennemgang af regnskabet for perioden 1. juli
2003 til 30. juni 2004.
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 på såvel indtægts- som udgiftssiden må
tilskrives manglende grundlag på budgetteringstidspunktet angående medlemstal og udgiftskrævende aktiviteter.
Gennemgang af regnskab og status har i øvrigt ikke givet anledning til bemærkninger.

Randers den 16. februar 2005

20

ÅRSMØDE

2005

21

ÅRSMØDE

2005

DBF-Midtjyllands love § 15 & § 17
FORSLAG
FORSLAGSSTILLER Bestyrelsen
BEGRUNDELSE
Kredsen ønsker at al ungdom samles i ét udvalg
Nuværende tekst
Ny tekst:
§ 15. Ordinært årsmøde.
§ 15. Ordinært årsmøde.
Den specificerede dagsorden skal udsendes Den specificerede dagsorden skal udsendes til
til klubberne senest 14 dage før mødets af- klubberne senest 14 dage før mødets afholdelholdelse og skal indeholde følgende punkter: se og skal indeholde følgende punkter:
1.Godkendelse af repræsentanter.
2.Valg af dirigent.
3.Kredsen aflægger beretning
(udsendes på forhånd).
4.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (udsendes på forhånd).
5. Behandling af indkomne forslag.
6. a) Fremlæggelse af budget til orientering.
b) Fastsættelse af kontingent til kredsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand (lige år)
Næstformand (ulige år)
Økonomiansvarlig (ulige år)
Udvalgsformænd (for 1 år) for
Seniorudvalget (SU)
Ungdomsudvalget Elite (UE)
Ungdomsudvalget Bredde (UU)
Veteranudvalget (VU)
Leder- og trænerudvalget (LTU)
Dommerudvalget (DU)
8. Valg af 1 revisor (lige år)
9. Valg af 1 revisor (ulige år)
10. Valg af 1 revisorsuppleant. (for 1 år)
11. Valg af repræsentanter til DBF’s årsmøde.
12. Eventuelt.
§ 17. Bestyrelsen
a) Valg og sammensætning
Bestyrelsen består af 9 medlemmer: Formand, næstformand, økonomiansvarlig, og 6
udvalgsformænd. Formanden afgår de lige
år. Næstformanden og økonomiansvarlig afgår de ulige år. Udvalgsformændene vælges
for et år. Genvalg kan finde sted. Ved afgang
fra bestyrelsen uden for tur følges DBF’s
love

1. Godkendelse af repræsentanter.
2. Valg af dirigent.
3. Kredsen aflægger beretning
(udsendes på forhånd).
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse (udsendes på forhånd).
5. Behandling af indkomne forslag.
6. a) Fremlæggelse af budget til orientering.
b) Fastsættelse af kontingent til kredsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand (lige år)
Næstformand (ulige år)
Økonomiansvarlig (ulige år)
Udvalgsformænd (for 1 år) for
Seniorudvalget (SU)
Ungdomsudvalget(UU)
Veteranudvalget (VU)
Instruktør- og trænerudvalget (ITU)
Dommerudvalget (DU)
8. Valg af 1 revisor (lige år)
9. Valg af 1 revisor (ulige år)
10. Valg af 1 revisorsuppleant. (for 1 år)
11. Valg af repræsentanter til DBF’s årsmøde.
12. Eventuelt.

§ 17. Bestyrelsen
a) Valg og sammensætning
Bestyrelsen består af 8 medlemmer: Formand,
næstformand, økonomiansvarlig, og 5 udvalgsformænd. Formanden afgår de lige år.
Næstformanden og økonomiansvarlig afgår de
ulige år. Udvalgsformændene vælges for et år.
Genvalg kan finde sted. Ved afgang fra bestyrelsen uden for tur følges DBF’s love
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