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DAGSORDEN

1. Godkendelse af repræsentanter
Kåring af Årets ungdomsklub 2010
2. Valg af dirigent
3. Kredsen aflægger beretning (udsendes på forhånd)
Kåring af Årets Leder 2010 og Årets Træner 2010
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag
6. a) Fremlæggelse af budget til orientering
b) Fastsættelse af kontingent til kredsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand (lige år): Jens Dall-Hansen – villig til genvalg
Næstformand (ulige år): Jørn Gade – ikke på valg
Økonomiansvarlig (ulige år): Henning Lund – ikke på valg
Udvalgsformænd (for 1 år) for
Seniorudvalget (SU): Peter Mikkelsen – villig til genvalg
Ungdomsudvalget (UU): Karsten W Hansen - villig til genvalg
Veteranudvalget (VU): Carsten Nielsen - villig til genvalg
Instruktør- og Trænerudvalg (ITU): Lars Pagh Skovgaard - villig til genvalg
Dommerudvalget (DU): Zita Aabrandt - 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 1 revisorsuppleant (for 1 år)
11. Valg af repræsentanter til DBF’s årsmøde lørdag den 29. maj 2010
12. Eventuelt
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FORMANDSBERETNING

DBF-Midtjyllands sidste sæson?
Vi har i år haft et godt og aktivt år her i kredsen. Det har været et stabilt år, hvor vi har haft stor
kvalitet i vores aktivitetstilbud. Organisatorisk er der dog lagt op til store omvæltninger i forbundet
– mere herom senere.
Jeg glæder mig som altid over, at vi har nogle gode og stabile udvalg, der år efter år afvikler en hel
masse gode aktiviteter – både på kredsplan og de fælles jyske tilbud – se i øvrigt udvalgenes beretninger.
Vi har i år fået ny formand for dommer- og instruktørudvalget - henholdsvis Zita Aabrandt og Lars
Pagh Skovgård. Det har været en fornøjelse at mærke den energi og seriøsitet, de begge har lagt i
opgaverne.
Det betyder meget, da der er et stort behov for at rekruttere og uddanne nye dommere og trænere.
Jeg håber meget, at man i den enkelte klub får prikket potentielle dommer- og træneremner på skulderen og gør dem opmærksom på de gode uddannelsestilbud, som kredsen har på disse områder.
Specielt for unge mennesker er det virkelig noget, der kan modne dem, og det pynter også på deres
CV, at de kan skrive, at de har været aktive som trænere eller dommere.
Vores udviklingskonsulent Kirsten Leth har også i år hjulpet, vejledt og coachet rigtig mange klubber enten pr telefon eller via besøg i klubben. Hun har jo tidligere haft meget opmærksomhed på
Skive- og Djurslandsområdet. I denne sæson har hendes fokus dog særligt være rettet mod klubberne i den nordlige del af Århus.
På det administrative område har vi også igen nydt godt at Hanne Grams store arbejdsindsats. Det
betyder meget, at alle de administrative opgaver bliver klaret på bedste måde, og jeg ved, at der er
rigtig mange klubledere, der - stort set hele døgnet - trækker på Hannes store kendskab til regler,
love med videre.
I kredsen har vi desværre haft en ubehagelig sag i foråret 2009, som endte med at vi måtte ekskludere Skanderborg Badminton Klub. Baggrunden er, at klubben havde opgivet alt for få medlemmer.
I DBF´s regler står der tydeligt, at man skal opgive alle klubmedlemmer, da det jo er ud fra disse tal
klubberne skal betale medlemskontingent, og samtidig er det også klubbernes samlede medlemstal,
som er baggrunden for DIF´s støtte til forbundet. Skanderborg fik mange chancer for at rette deres
medlemstal. Desværre var de ikke indstillet på at indberette de samme medlemstal til os, som de
selv havde opgivet til kommunen, og som de havde fået tildelt kommunal medlemsstøtte efter. Derfor endte det med at kredsbestyrelsen ekskluderede Skanderborg Badminton Klub.

Er det DBF-Midtjylland sidste sæson?
Forbundet har det seneste år arbejdet med projektet ”Fremtidens Badminton”, hvor der er kommet
nye ideer til, hvordan DBF skal organisere sig. Det nuværende forslag går ud på, at der kun er ét
politisk niveau, hvor vi i dag opereret med to politiske niveauer, idet der både er forbunds- og
kredsbestyrelser. I forslaget er der dog skitseret en opdeling, således at mange af aktiviteterne organisatorisk vil være adskilt af en øst og vest opdeling.
Styregruppen bagved projektet har forsøgt at inddrage ansatte, HB, kredse og klublederne i overvejelserne via visionsseminarer, spørgeskemaer, informationer på hjemmesiden, drøftelser i bestyrelserne og åbne debatmøder i kredsene. Vi havde således den 18. januar et spændende debatmøde i
4

Årsmøde

2010

Erritsø, hvor der var flere, der støttede intentionerne bag forslaget. Der var dog også en del, der gav
udtryk for deres tvivl om forslaget, blandt andet fordi der er mange ting, der ikke er beskrevet i det
fremlagte forslag.
Da disse planer selvfølgelig berører os meget i kredsens bestyrelse og udvalg, vil vi meget gerne
have en grundig debat af det nye forslag på vores årsmøde. Så mød op, og giv dit besyv med. Du
kan se yderligere information om planerne på
http://www.badminton.dk/DBF/Intranet/organisationsudviklingsprojekt.aspx
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til alle kredsens klubledere for et godt samarbejde igennem
sæsonen. Det er dejligt, at der er så mange ledere, der år efter år er med til skabe gode rammer for
badmintonsporten. Og det gælder selvfølgelig også alle de frivillige ledere, som vi har siddende i
kredsens bestyrelse og udvalg samt vores to ansatte. En stor tak til jer alle for endnu en flot og energisk arbejdsindsat.

Jens Dall-Hansen
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SENIORUDVALGSBERETNING

Sæsonen 2009-2010 har været spændende og udfordrende for SU.
Der er budt på en hel del spændende opgaver/udfordringer, som efter bedste evne, og med god
hjælp fra den resterende bestyrelse og ikke mindst sekretariatet, er forsøgt løst.
Holdturneringen.
Holdturneringen (super godt administreret af sekretariatet) er nu godt i gang med slutspillene, og i
skrivende stund ser det godt ud for de midtjyske hold i DH turneringen, hvor flere hold er med i
oprykningsspil.
Antallet af deltagende hold i holdturneringen er igen i år faldet i forhold til tidligere, hvilket måske
giver grobund for en mere aktiv rolle fra SU til fra næste sæson at få flere af de midtjyske klubber
til at deltage i holdturneringen. Dette vil SU arbejde med i foråret.
Igen i år har vi haft et par protestsager, som måske skyldes uklarhed i det ellers reviderede holdturneringsreglement. Det vil vi selvfølgelig se nærmere på ved næste revision af reglementet, således
at vi forhåbentlig kan undgå tvivlsspørgsmål. Jeg skal i den forbindelse opfordre alle klubber og
trænere/holdledere til ikke at tøve, hvis I ligger inde med forbedringsforslag til reglementet, men
sende dem til sekretariatet, så vil udvalget behandle forslagene ved næste revidering.
Vi er selvfølgelig altid interesserede i jeres forslag til forbedringer af selve turneringsformen, så
hvis I har ideer eller forslag, bedes I sende dem til sekretariatet eller undertegnede.
Senior Elite Projekt.
Igen i denne sæson fortsætter senior elite projektet i DBF-Midtjylland!
Projektformålet er som følger.
1: Vi vil støtte projektdeltagerne, i at forbedre deres rangliste placering.
2: Vi vil modvirke tendensen, at unge badminton talenter opgiver badminton.
3: Vi vil være med til at skabe et netværk mellem unge seniorelite badmintonspillere i Midtjylland.
4: Vi vil støtte unge elitespillere, som ikke allerede får støtte af DBF, i lokalområdet.
Projektet afvikles som et samarbejde mellem kredsen, projektdeltagerne samt projektdeltagernes
klubber. Hvor alle bidrager med arbejdsindsats og økonomi.
Sæsonens deltagere er:
Louise Hansen, AB
Amanda Mathiasen, ESG Søren Gravholt, Erritsø
Mats Bue, AB
Henrik Nedergaard, ESG Rene Lindskow, Randers
Maria Herskind, Højbjerg
Kristian Nielsen, ESG
Martin Kragh, Randers
Anders Skaarup Rasmussen, Højbjerg Sune Gavnholdt, Ikast
Næsten samtlige deltagere har forbedret deres danske og internationale rangliste placeringer væsentligt i år, og samtlige deltagere udgør en stor del af elite badminton potentialet i Midtjylland, og
er alle væsentlige ambassadører for deres respektive klubber og for badminton i det hele taget.
I år har projektdeltagerne desuden præsteret meget fine resultater både nationalt og internationalt,
med bl.a. sejre i to EBU turneringer Rene og Anders i HD i Island og Kristian i HS i Wales samt
1/8 placering til Sune i Denmark Open.
Projektet har planlagt deltagelse I EBU turneringer I Finland og Slovenien i foråret.
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Det er muligt at følge projektets udvikling/aktiviteter på kredsens hjemmeside under afsnittet senior.
Projektet har mødt stor velvilje og opbakning fra mange sider, og projektet vil gerne benytte lejligheden til specielt at takke:
DBF-Midtjyllands bestyrelse for opbakningen til projektet.
RSL for aktiv sponsor støtte.
Elite projektets fremtid afhænger af flere faktorer. Projektet kræver mange ressourcer både økonomisk og arbejdskraft-mæssigt, så en fortsættelse af projektet vil kræve fortsat økonomisk grundlag,
samt en stor arbejdsindsats fra projektledelsen. Det sidste bringer mig frem til at genfremsætte min
opfordring til alle i DBF-Midtjylland om, at finde person(er), som gennem deltagelse i SU, kan være med til at gøre et stykke arbejde for senior badminton i DBF-Midtjylland, samt være med til at
præge den fremtidige udvikling.
Til sidst en tak til alle de kontakter fra klubber, spillere og bestyrelse jeg har haft i årets løb. Jeg
håber at vi sammen kan gøre en indsats for badminton i det midtjyske.

Peter Mikkelsen
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UNGDOMSUDVALGSBERETNING

Holdturnering
Holdturneringen har desværre gennem de sidste sæsoner ikke haft et stigende niveau. Så vi har i fællesskab
en udfordring om at fastholde interesse for holdturneringen. Holdturneringsfinalerne afvikles søndag den 28.
marts. U9 holdturneringen var der ikke tilslutning nok til ved tilmeldingen. Så da har vi efterfølgende afviklet holdturneringsdage for U9 hold, som har været en succes. Er det den fremtidige holdturneringsform for
U9?

Fællesaktiviteter med de 2 andre jyske kredse
Vestserien, fællesrejser, Danish Junior Cup, JM individuelt og JM hold er fællesaktiviteter vi afvikler sammen med de 2 andre jyske kredse. Vestserien har en god tilslutning, men dog ser vi desværre mange afbud i
slutspillet. Den ændrede turneringsform med slutspil ser ud til at have fundets sit niveau.
Sidste sæson blev det besluttet, at hver klub kun måtte stille med et hold i hver årgang. Den beslutning skal
vi have evalueret. Hvad siger klubberne. Skal ordningen fortsætte?
Fællesrejserne har bare rigtig stor succes. Hver fællesrejse har over 100 spillere i de 3 årgange.
Danish Junior Cup som foregik i efterårsferien kører godt. Sidste år skrev jeg, at vi havde fokus på det økonomiske og det arbejder vi fortsat på. Vi har en udfordring omkring brug af spillere, som samtidig er udtaget
af DBF til UVM. Det er mit håb, at der findes en løsning til alles tilfredshed.
Jyske mesterskaber individuelt blev afviklet i uge 4. Næste år bliver det muligvis ændret til Jysk/Fynske
mesterskaber. Jyske mesterskaber for kredshold bliver i år afviklet lørdag 17. april i Hammel.

Kredsmatch
Kredsmatch hvor landets bedste i årgang U-11 og U-13 mødes. Arrangementet blev afviklet i Langeskov i
den weekend, hvor der blev afviklet Danmark Open i Odense. Socialt var det en super tur, hvor vi igen havde
arrangeret fælles bustransport med den nordjyske kreds. Weekenden var som de sidste par år udvidet med
besøg fredag aften i Odense, hvor de unge talenter fulgte kvartfinalerne ved Danmark Open.
Det er en weekend, hvor spillerne får meget med hjem. Det sociale spiller godt sammen med badminton.
Vi vinder sikkert GULD i U11 årgang og fik SØLV i U-13 – super resultat.

Kredsmesterskaber
Arrangementet er ungdomsudvalgets og kredsens største aktivitet. Afviklingen gik rigtig flot. I år var finaledagen placeret i Silkeborg og forløb rigtig flot.
Vi vil fra udvalget gerne benytte lejligheden til at sige tak for indsatsen til alle de klubber som var os behjælpelig med mesterskaberne. Vi håber selvfølgelig I er med igen til næste års kredsmesterskaber.

Træningssamling
Samlingerne er en meget vigtig del af kredsens bidrag på talentudvikling af vore bedste badmintonspillere.
Vi fik lavet et endeligt program for hele sæsonen, men antallet af samlinger var åbenbart lige voldsomt nok.
Så efter et par justeringer fik vi fundet det rigtige niveau og det lykkedes. Flere weekendsamlinger er blevet
positivt modtaget og placering sidst på sæsonen udenfor den travle sæsonplan er en succes.
U-11, U 13 og U15 har alle været samlet 4 gange med træningen i 6 timer, samt i 4 weekender med træning i
15 timer. Igen har vi i år oplevet sammenfald med DBF´s samling. Dette skal vi selvfølgelig have rettet, så
det ikke gentager sig. Udbyttet af vores samlinger har betydet, at mange spillere har hævet deres niveau.
Der skal lyde en stor tak for indsatsen til vore 3 gruppetrænere og selvfølgelig også til Hanne Gram, som har
styret administrationen.
Som afslutning på sidste års træningssamling blev der arrangeret en fælles tur til Flora Cup i Elmshorn ved
Hamborg. Det blev en rigtig god tur med fine resultater og en styrkelse af det sociale.
Afslutningsarrangementet i år bliver en tur til Farum sidst i april måned.

DMU
Danmarks Mesterskaber for Ungdomsspillere (M, A, B og C spillere) blev afviklet i Vejen. De lavede et
rigtig flot arrangement. Deltagerantallet blev på 1175 deltagere. Rigtig mange af kredsens klubber deltog i
det store arrangement. Arrangementet i 2010 er igen i Vejen og foregår i weekenden 23.-25. april.
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DM Individuelt, hold
I denne sæson skal Vejen være medarrangør af DM for U-17 individuelt og Aarhus AB skal arrangere Årets
U-11 hold, som dog bliver placeret i Randers, da der skal bruges 10 baner til afviklingen. Til DM hold har
vores kreds 2 faste pladser i alle årgange, men vi indstiller flere hold i hver årgang og håber så mange som
muligt får muligheden.

DGI samarbejde
En styrkelse af vores holdturnering og sikkert også DGIs holdturnering kunne godt være et samarbejde.
Nu er det jo politisk meldt ud fra begge organisationer, at det er OK, at vi tager initiativ til samarbejde på
flere områder og her er holdturneringen en af mulighederne.
Skal vi lave et samarbejde med DGI omkring holdturneringen i vores kreds?

Årets Ungdomsklub i DBF Midtjylland
I år skal vi for 4 gang kåre ”Årets Ungdomsklub” i DBF Midtjylland. Ved ansøgningsfristens udløb havde vi
nogle rigtig gode indstillinger. Udvalget vil på kredsens årsmøde uddele prisen. Klubben vil modtage diplom
og kr.2500,00 til et ungdomsarrangement.

Kommende sæson
Et par af de emner som ungdomsudvalget gerne vil drøfte på kredsens årsmøde og som udvalget ønsker en
tilbagemelding på er følgende:
Holdturneringsdag for U9 hold – Er det fremtidens holdturneringsform for U9?
Vestserien – skal hvert klubhold fortsat kun stille med ”et hold” i hver årgang?
Træningssamlinger – har vi fundet det rigtige niveau af samlinger?
DGI samarbejde – skal vi lave fælles holdturnering?

Afslutning
Som afslutning vil jeg takke mine udvalgskollegaer for jeres indsats med ungdomsarbejdet i sæsonen. Der
skal også lyde en tak til kredsens bestyrelse, øvrige udvalg og herunder ikke mindst Hanne Gram på kontoret
for den store hjælp udvalget får. Tak for samarbejdet med klubberne, øvrige kredse, DBF UEU og DBF’s
kontor. Jeg ser frem til et spændende badminton år for DBF-Midtjylland.

Karsten Westergård Hansen
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INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALGSBERETNING

Udvalget
I slutningen af sæsonen 2008/09 blev udvalget reduceret fra to til én mand. Jesper Munk havde fået
ansættelse i DGI, hvorfor det så ikke var naturligt at sidde i et udvalg under DBF samtidigt. Udvalget bestod i slutningen af sæsonen kun af undertegnede. En afløser for Jesper blev dog hurtigt fundet og udvalget består lige pt. af Kristian Sørensen, der ud over at være træner også er medlem af
Udannelsesudvalget i Grindsted Badmintonklub samt undertegnede.
Kurser i 2008/09 og 2009/10
Følgende kurser er afholdt i de to sæsoner:
2008/2009:
2009/2010:
Hjælpetrænerkurser:
Hjælpetrænerkurser:
Glyngøre
051008
Grindsted 141109
Stilling
251008
Vestervig
310809
T-kurser:
T1 Grenaa 130908
T2 ESG
181008
T3 Grindsted 060309
T1 + T2 ESG260409

T-kurser:
T1 + T2 Varde 061209

Herudover er der udbudt et T1-kursus (Gødvad) i weekenden den 10-11/4, to T1+2-kurser (Herningområdet samt Billund eller omegn) og et T3+4-kursus (Djursland) i weekenden den 30/4-1/5.
Udover ovenstående kursusrækker deltager udvalget også sammen med Kirsten Leth på klubbesøg
samt arrangerer badmintonskoler.
Ovenstående taler desværre sit eget helt tydelige sprog – der bliver ikke uddannet det nødvendige
antal trænere i DBF-Midtjylland. Det vil vi selvfølgelig gerne prøve at gøre noget ved. Vi har i udvalget haft mange overvejelser omkring hvorfor der ikke uddannes flere trænere og der kan være
mange forklaringer.
Vi er ikke gode nok til at komme ud til dem potentielle kursist og fortælle om hvilke muligheder
der er for uddannelse.
o Herunder kan vi selvfølgelig kun opfordre klubberne til at hjælpe os med at videreformidle vores tilbud til potentielle trænere.
Det tager for lang tid af tage et T-kurser (Et T-kursus varer en weekend).
Kurserne ligger placeret på forkerte tidspunkter i sæsonen.
Vi er i udvalget kommet til den konklusion og kurserne kæmper med rigtig mange andre gode tilbud i løbet af sæsonen, hvorfor vi fremadrettet har valgt at placere kurserne enten helt i starten eller
helt i slutningen af sæsonen. Der vil dog stadig være mulighed for, at der afholdes kurser midt i
sæsonen på forespørgsel fra klubberne – og dem tager vi meget gerne i mod!!!!
Udvalget går på Facebook
I bestræbelserne på at komme ud til de kommende kursusdeltagere har udvalget oprettet en Facebook side. På siden opretter vi alle de kurser der udbydes og brugerne af siden har mulighed for at
komme med spørgsmål/kommentarer til udvalget. Siden kan tilgås via følgende adresse:
http://www.facebook.com/pages/DBF-Midtjylland-Instruktor-og-traenerudvalget/290084583738
Siden har i skrivende stund 47 fans, hvilket vi er rigtig god tilfredse med set i forhold til hvor lang
tid siden har været aktiv. Vi synes også at det beviser at der er interesse for udvalget/træneruddannelsen, og det er vores forhåbning at denne Facebook side kan være med til, at vi
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får spredt budskabet omkring vores forskellige kursustilbud ud til så mange potentielle trænere som
muligt.
Vi kan kun opfordre så mange som muligt til at blive fan af siden, da kendskabet til siden da vil
spredes hurtigere og hurtigere………..
Miniton
DBF har i øjeblikket meget fokus på at udbrede kendskabet til Miniton så meget som muligt. Miniton er i gang hos rigtig mange af de midtjyske klubber, men vi vil selvfølgelig gerne have endnu
flere i gang. Den kommende sæson vil derfor også sætte meget fokus på netop Miniton fra Instruktør- og trænerudvalgets side.
Afslutning
Udvalget går den kommende sæson i møde med stor tiltro til, at vi kan få uddannet flere trænere –
vi tror på, at vi kan få knækket kurven, der desværre i alt for lang tid har været nedadgående. Til
sidst vil jeg gerne takke Kristian for at komme med gode og nye ideer til udvalget, og ikke mindst
en tak til Hanne Gram, der står for alle de praktiske opgaver for udvalget.

Lars Pagh Skovgaard
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DOMMERUDVALGSBERETNING

Det har været en travl sæson for vores dommere; ikke fordi der har været ekstra mange turneringer,
men fordi vi fortsat er for få dommere og alle derfor er nødt til at tage mange udkald. Der skal derfor lyde en ekstra stor TAK til vores dommere og vores ihærdige udkaldsleder Hanne Gram, der
altid får puslespillet til at gå op.
Udfordringerne med at rekrutter flere dommere har derfor fyldt meget, først på vores årlige brushup, hvor vi vedtog følgende:
• fire dommere meldte sig som ambassadører, som gerne besøger klubber, snakker med kandidater og deltager i informationsarrangementer.
• At følge godt op når et nyt hold dommere starter, bl.a. ved en god støtte fra kollegaerne.
• At presse på for at få leveret et gennemarbejdet rekrutteringsmateriale fra DBF´s kontor
• At orientere de klubber som arrangerer M- og E-turneringer eller holdturneringer i ligaen og
1. Division om deres forpligtigelse til at have aktive dommere i deres klub.
Desværre har DBF´s kontor været meget passive i denne sæson. Vi har fortsat ikke hørt noget om
det rekrutteringsmateriale, som har været undervejs i flere år, og der er heller ikke kommet nogen
beskrivelse af, hvordan proceduren med gebyrer til klubber uden dommere skal foregå. Det er meget frustrerende, når vi så gerne vil gøre noget.
Vi har uddannet 6 nye dommere, og da kun 1 dommer har besluttet at stoppe, betyder det en god
udvidelse af antallet. Vi har også fået en af vores dommere uddannet til kredsdommere.
Et andet fokuspunkt er at sikre en løbende udvikling af alle vores dommere. Vi er derfor ved at uddanne yderligere to bedømmere, så vi fremover har tre. Dette skal sikre, at alle dommere og specielt
de nye minimum to gange hver sæson kan få feedback på deres præstation. Udover bedømmelser
bruger vi også mailen til at diskutere specielle episoder rundt i hallerne, så vi bliver mere skarpe på
fortolkningen af regler.
Vi har for tiden kun 3 forbundsdommere og skal bruge 4 hver gang der spilles i ligaen. Derfor er det
vigtigt, at der er et godt samarbejde med de andre kredse og vi kan låne dommere af hinanden. Næste år udvides ligaen og der vil mangle forbundsdommere på landsplan. Det tyder også på, at kredsen får flere hold op i 1. Division hvilket kræver flere kredsdommere, og dem har vi i forvejen ikke
for mange af. Vi bliver nødt til at sætte mere skub i videreuddannelse af nogle dommere.
Det er ikke kun i toppen af sporten der mangler dommere, vi vil meget gerne ud og dømme kampe i
A-rækken for det er her, det vigtige arbejde ligger med at sikre, at spillere virkelig kender reglerne
og spiller fair. Vi håber, at alle klubber vil hjælpe med at finde kandidater, så vi fortsat kan hjælpe
klubberne med at sikre fair play.

Zita Aabrandt
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VETERANUDVALGSBERETNING

Udvalget består fremdeles af Harry Skydsgaard og undertegnede. Der har været gjort forskellige forsøg på at
supplere med yderligere et medlem eller to, men endnu uden held.
Vi er dog i den heldige situation at sekretariatet (ved fru Gram) håndterer de fleste praktiske ting, såsom
planlægning og afvikling af aktiviteter. Derudover er der flere, der tilbyder assistance til afvikling af konkrete opgaver. Tak for hjælpen til alle.
Holdturnering
Klubberne var på forhånd blevet bedt om at forholde sig til en aldersopdeling af holdturneringen. Det var der
mange meninger om! Udvalget besluttede herefter at udbyde en +50 A-række, i et forsøg på at ”holde” lidt
længere på de ældste. Der var kun to klubber der bød ind på denne række, hvilket selvfølgelig betød at den
ikke kunne afvikles. Det overordnede formål med aldersopdelingen var selvfølgelig at øge antallet af tilmeldte hold samlet set, men det lykkedes altså ikke i denne omgang. Ærgerligt, for det kunne måske også tiltrække flere af de yngre spillere, hvis aldersspredningen var mindre. Det er sandsynligt at vi forsøger at tilbyde
alderopdelingen igen til næste sæson.
Et forslag om at begrænse antallet af spillere med dispensation (alder) til 1 pr. holdkamp, er blevet gennemført med succes idet der alene er kommet positive tilkendegivelser fra klubberne.
Klubberne kom med mange gode forslag til forbedring af holdturneringen, og flere af ideerne vil nok blive
afprøvet i den kommende sæson.
Stævneafviklingen vil ikke blive ændret, da stort set alle er positive overfor denne turneringsform. Den har
dog den ulempe at mange hold kun spiller to gange før nytår og to gange efter nytår.
Jyske Mesterskaber
Turneringen er blevet flyttet fra den traditionelle termin i januar til november måned. Det var med nogen
spænding at vi gennemførte flytningen, men flere års bryderier med at finde haltid i den rigtige weekend,
gjorde at det var nødvendigt. Det var ikke nogen overdådig tilmelding, men det holdt dog niveau i forhold til
året før, og det tager vi som en succes. På stævnedagen fik vi positive tilkendegivelser på tidspunktet, men
desværre var terminen nok meldt for sent ud og en del havde derfor reserveret tiden til anden side. I den
kommende sæson må vi melde ud allerede ved sæsonstart.
Mesterskaberne blev i øvrigt fint afviklet med assistance fra sekretariatet og andre hjælpsomme sjæle. Mange
tak for det! Præmierne blev overrakt under en hyggelig fællesspisning med masser af snak og oven i købet
med fællessang undervejs. En af de nordjyske deltagere havde i løbet af dagen skrevet JM ROCK.
Andre turneringer
Mange midtjyske veteraner har også i denne sæson deltaget i turneringer rundt om i Europa. Der er tale om
både individuelle turneringer og holdturneringer. Bl. a. blev VM i år afviklet i Spanien med stor deltagelse
fra kredsen. Der blev hjembragt et større antal bronze- og en enkelt sølvmedalje. Flot resultat og stort tillykke.
Næste sæson
Det vil også næste sæson være holdturneringen der er hovedopgaven, men med bemærkningerne om for få
turneringsdage (kun 4 pr. sæson), kunne der blive tale om at genoplive f. eks. den jyske holdmatch.
En træningsturnering i starten af sæsonen kunne også komme på tale. Det kunne måske afvikles som flere
mindre (lokale) turneringer.

Carsten Nielsen
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REGNSKAB/BUDGET

REGNSKAB 1. JULI 2008 - 30. JUNI 2009
Regnskab
08/09

Budget
08/09

Budget
09/10

Budget
10/11

INDTÆGTER
Kontingent netto
Gebyr o. lign.
Renter
INDTÆGTER I ALT

328.498
2.000
30.430
360.928

335.000
3.000
30.000
368.000

337.000
3.000
30.000
370.000

328.000
2.000
25.000
355.000

UDGIFTER
SENIOR
Holdturnering
Bøder
Møder o. lign.
SeniorEliteProjekt
I ALT
JYLLANDSSERIEN SENIOR

-29.100
-14.400
0
0
-43.500
-29.382

-44.000
-10.000
3.000
0
-51.000
-24.000

-30.000
-10.000
1.000
0
-39.000
-30.000

-30.000
-10.000
1.000
50.000
11.000
-30.000

SENIOR I ALT

-72.882

-75.000

-69.000

-19.000

UNGDOM
Holdturnering
Kredsmesterskaber
Træningssamlinger
JM for kredshold
DMU
Møder o. lign.
Jyske mesterskaber
Vestserien
Kredsmatch U 11 + U 13
Fællesrejser
Danish Junior Cup
UNGDOM I ALT

-25.188
-88.107
0
-537
798
2.645
-21.749
-1.645
16.432
18.855
33.023
-65.473

-8.000
-45.000
15.000
5.000
0
4.000
-30.000
-7.000
15.000
43.000
28.000
20.000

-15.000
-50.000
75.000
0
0
6.000
-30.000
-9.000
15.000
43.000
25.000
60.000

-15.000
-50.000
75.000
0
0
6.000
-30.000
-9.000
15.000
43.000
25.000
60.000

-5.321
500
0
2.000
0
0
1.496
-1.325

-10.000
3.500
0
2.000
2.500
6.000
2.000
6.000

-10.000
3.500
0
4.000
2.500
6.000
2.000
8.000

-6.000
1.000
4.000
0
4.000
0
2.000
5.000

VETERAN/MOTION
Holdturnering
Møder o. lign.
Kredsmesterskaber
DM for hold
Jysk holdmatch
Kredsmatch
Jyske mesterskaber
VETERAN/MOTION I ALT
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Regnskab Budget
08/09
08/09
5.331
15.000
5.973
5.000
1.983
10.000
0
5.000
4.895
10.000
1.875
3.000
2.353
2.000
22.410
50.000

INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG
Børnetræner 1 - T1
Børnetræner 2 - T2
Klubtræner 1 - T3
Klubtræner 2 - T4
Hjælpetræner
Motorisk Guldalder
Møder o. lign.
INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG I ALT

Budget Budget
09/10
10/11
15.000
15.000
5.000
10.000
10.000
15.000
5.000
10.000
10.000
10.000
3.000
3.000
2.000
2.000
50.000
65.000

DOMMERUDVALG
Brush up
Kurser
Bedømmelse
Møder o. lign.
DOMMERUDVALG I ALT

6.169
1.972
4.269
0
12.410

9.000
3.500
1.500
1.000
15.000

7.000
3.000
4.000
1.000
15.000

7.000
3.000
4.000
1.000
15.000

BREDDEKONSULENT
Opstartsaktiviteter
Infomøder
Uddannelse
Lønandel mm
BREDDEKONSULENT I ALT

4.344
5.198
10.000
53.333
72.875

7.000
20.000
0
60.000
87.000

7.000
20.000
0
60.000
87.000

7.000
20.000
0
60.000
87.000

ADMINISTRATION
Bestyrelsesmøder
Telefon – bestyrelse
Telefon/Bredbånd kontor
Porto – kontor
Kontorartikler
Løn kontor
”salg” arbejdstimer
Årsmøder
Gaver
Diverse møder
Lederarrangementer mm
EDB – kontor
EDB – bestyrelse
Årets titler
Diverse,/ATP/Gebyrer
ADMINISTRATION IALT

14.237
5.500
10.706
1.950
3.038
192.000
-69.750
14.186
3.863
1.063
21.089
9.226
8.240
4.500
3.064
222.912

20.000
8.000
12.000
5.000
5.000
192.000
-65.000
30.000
2.000
5.000
25.000
5.000
0
0
5.000
249.000

15.000
7.000
7.000
1.000
3.000
192.000
-65.000
25.000
3.000
5.000
25.000
5.000
0
5.000
2.000
230.000

15.000
7.000
12.000
2.000
3.000
197.000
-65.000
20.000
3.000
5.000
25.000
5.000
5.000
5.000
3.000
242.000

PROJEKTER
Udvikling USU
SeniorEliteProjekt
PROJEKTER I ALT

50.491
58.724
109.215

75.000
50.000
125.000

0
50.000
50.000

0
0
0

Møder fælles jyske

4.855

5.000

6.000

6.000

304.997

482.000

437.000

461.000

55.931

-114.000

-67.000

-106.000

UDGIFTER I ALT
RESULTAT
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STATUS pr. 30. JUNI 2009
AKTIVER
Likvid beholdning
Kontant
Sparekassen Kronjylland - folie
Danske Bank
Investeringsbeviser 254 styk

0,00
909.781,97
3.596,85
25.394,57
938.773,39

Tilgodehavender
Diverse tilgodehavender

13.054,65

Beholdninger
Bolde

7.390,25
7.390,25

Fond
Sparekassen Kronjylland – aftalekonto

135.800,70

AKTIVER I ALT

1.095.018,99

PASSIVER
Kortfristet gæld
Andel udviklingskonsulent
Skyldige omkostninger
A-skat
Arbejdsmarkedsbidrag mv

53.333,33
22.414,26
20.975,00
4.274,00
100.996,59

Fond
Formue pr. 1. juli 2008
Renter
Ydet tilskud
Formue pr. 30. juni 2009

140.154,71
5645,99
-10.000,00
135.800,70

PASSIVER I ALT

236.797,29

Ordinær formue
Formue pr 1. juli 2008
Resultat 2008/2009
Formue pr 30. juni 2009

802.290,09
55.931,61
858.221,70

BALANCE

1.095.018,99
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REVISION
Som valgte revisorer har vi foretaget en kritisk gennemgang af regnskabet for perioden 1. juli 2008
til 30. juni 2009.
Vi har afstemt indestående i pengeinstitut samt beholdning af værdipapirer. Kreditorer og debitorer
er ligeledes afstemt.
Beholdning af bolde er ikke kontrolleret.
Vi har stikprøvevis sammenholdt bilag med bogføringen, og vi har modtaget alle relevante oplysninger.
Årets resultat er et overskud på 55.931kr. mod budgetteret underskud på 114.000 kr.
Der er afgivet tilfredsstillende forklaringer på denne difference.

Gennemgang af regnskab og status har ikke givet anledning til bemærkninger.

Randers, den 18. februar 2010
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