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DAGSORDEN

1. Godkendelse af repræsentanter
Kåring af Årets ungdomsklub 2011
2. Valg af dirigent
3. Kredsen aflægger beretning (udsendes på forhånd)
Herefter suspenderes årsmødet for:
 Kåring af Årets Leder 2011 og Årets Træner 2011
 Orientering om Ny Vej for Fremtidens Badminton
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 – ikke på valg
Næstformand (ulige år): Jørn Gade – villig til genvalg
Økonomiansvarlig (ulige år): Henning Lund – villig til genvalg
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 – ikke villig til
genvalg
Dommerudvalget (DU): Zita Aabrandt - 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 1 revisorsuppleant (for 1 år)
11. Valg af repræsentanter til DBF’s årsmøde lørdag den 18. juni 2011
12. Eventuelt
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FORMANDSBERETNING

Spændende fremtidsovervejelser
Sidste år var vi i tvivl om denne sæson ville blive kredsen sidste. Det blev ikke tilfældet. Se mere
herom senere.
På trods af dette har vi som sædvanligt haft fokus på at få afviklet vores sædvanlige tilbud med høj
kvalitet. Det kan der læses mere om i beretningerne fra ungdom, senior, veteran, instruktør og
dommerudvalget.
Jeg vil dog som sædvanlig gerne gøre klubberne opmærksom på vores instruktør og lederkurser.
Det er altafgørende for en klub af have gode ledere og veluddannede trænere, så benyt de annoncerede tilbud eller få skræddersyet kursustilbud til jeres klub/område.
Derudover bekymrer det mig, at holdturneringsdeltagelsen er dalende. Holdturneringen er meget
afgørende for sammenholdet i klubben. Uden et samlende fællesskab risikerer vi, at spillerne kun
har fokus på deres individuelle præstationer, og så skal der ikke meget modgang til, før de opgiver
badmintonspillet. Jeg håber, at nogle af de tiltag, som forbundet i øjeblikket arbejder med, bl.a. at
ungdomsholdturneringen også bliver pointgivende, medfører større interesse for holdturneringen.
Vi har også i denne sæson haft nogle spændende INFO-møder. Der har været taget flere emner op:
BadmintonPeople, Coaching, Miniton og orientering om kredsens eliteprojekt. Vi vil meget gerne
have en tilbagemelding på, om det
er den rigtige form, vi benytter (kombinationen af at mødes, hvor man efterfølgende har mulighed for at overvære topbadminton)?
er nogle fornuftige emner, der er taget op? Har du forslag til nye emner til den kommende
sæson?
Jeg har her i foråret deltaget i DIF´s stort anlagte udviklingsseminar. Det afholdes hver 5 år. I år var
der fokus på de frivillige ledere. Alle er jo bevidste om, at de frivillige ledere er den altafgørende
faktor for et godt foreningsliv. Heldigvis kom der også på seminariet politiske udmeldinger fra både
statsministeren og kulturministeren om, at man bør påskønne de frivillige ledere, og at de vil være
behjælpelige med at reducere mange af de administrative opgaver, som foreningslivet i dag skal
bruge unødvendig meget tid på.
På seminariet blev der også fremlagt en spændende klubundersøgelse. På årsmødet vil jeg fortælle
mere om resultaterne herfra.
I forbundet er der også stor aktivitet:
Et af de store tiltag er et ambitiøst ”Klub- og medlemsudviklingsprojekt”, som forbundet har igangsat sammen med DIF. Målet er, at forbundet skal have flere medlemmer og flere klubber.
For at nå dette mål har det været nødvendigt at analysere: Hvad er det badmintonspillere og klubber
efterlyser? Er der forskel på disse ønsker fra store hhv. små klubber? Hvad kan vi gøre for at tilgodese disse ønsker? Har vi i dag nogle organisatoriske rammer, der vanskeliggør, at vi kan opfylde
disse behov?
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Vi er stadig i den spændende analysefase, men kan allerede nu konstatere, at vi skal have mere fokus på særlige aldersgrupper, nye aktivitetstilbud og en ændret licens- og kontingentordning.
Det andet store arbejdsområde er vores organisationsprojekt ”Fremtidens badminton”.
Sidste år blev der fremlagt et meget visionært organisationsforslag, hvor bl.a. de nuværende kredse
skulle nedlægges. Der var dog for mange ting i forslaget, der skabte usikkerhed, så derfor er der i
denne sæson arbejdet med et mere modereret forslag.
I det seneste forslag har fokus været rettet på aktivitetstilbuddene til klubberne. Her er ønsket, at der
bliver oprettet nogle standardiserede ”faste aktiviteter”, som foregår på en ensartet måde over hele
landet. Derudover vil der være nogle beskrevne tilbud, som den enkelte kreds eller område kan tilbyde (aktiviteter som f.eks. vores fælles jyske tilbud), og endelige skal der være plads til at der kan
iværksættes aktiviteter i lokalområder ud fra klubbernes ønsker og ideer.
I den reviderede plan vil den enkelte klub stadig være knyttet til et lokalt område (kreds), men vil
også være direkte medlem af forbundet, og dermed også have møderet til forbundets repræsentantskabsmøde.
På årsmødet vil jeg fremlægge en mere uddybende orientering om de nye planer.
Jeg vil slutte denne skriftlige beretning med en stor tak til
klubberne for det store arbejde, som de år efter år udfører.
kredsens ansatte for deres store engagement og den meget kompetente måde, de varetager
deres opgaver på.
kredsens bestyrelses- og udvalgsmedlemmer for endnu en flot sæson med mange gode
kredsaktiviteter.

Jens Dall-Hansen
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SENIORUDVALGSBERETNING

Sæsonen 2010-2011 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 står til oprykning.
Igen i år har tilmeldingen til holdturneringen været mindre end de foregående år, hvilket bl.a. resulterede i at vi for første gang IKKE kunne afvikle serie 3. Fremover må vi håbe på bedre tilmelding
til holdturneringen.
Jeg skal i lighed med tidligere år igen 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 også stadig interesserede i jeres forslag til forbedringer af selve turneringsformen,
så hvis I har ideer eller forslag, bedes I ligeledes sende dem til sekretariatet eller undertegnede.
Senior Elite Projekt.
Igen i denne sæson fortsætter senior elite projektet i DBF-Midtjylland!
Projektformålet er som følger.
Vi vil støtte projektdeltagerne i at forbedre deres rangliste placering.
Vi vil modvirke tendensen, at unge badmintontalenter opgiver badminton.
Vi vil være med til at skabe et netværk mellem unge seniorelite badmintonspillere i Midtjylland.
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.
Århus:
Mats Bue
Flemming Quach

Esbjerg:
Trine Christiansen
Amanda Mathiasen

Højbjerg:
Morten Brødbæk
Maria Herskind
Anders S. Rasmussen

I forbindelse med udtagelsen af dette års deltagere, har det vist sig at være nødvendigt at få vedtaget
præciserede regler for udtagelse. De vedtagne nye regler vil være at finde på DBF-Midtjyllands
hjemmeside under projektbeskrivelsen.
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.
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Projektet har foreløbig deltaget i EBU turnering i Sverige med stor succes. Samtidig har vi konstateret flere rigtig fine resultater i de indenlandske turneringer (inkl. DM i Randers), hvor flere af projektdeltagerne nåede frem til kvartfinalerne.
Der arbejdes i øjeblikket med deltagelse i endnu en EBU turnering i løbet af foråret.
Det er muligt at følge projektets udvikling/aktiviteter på kredsens hjemmeside.
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.
Midt i denne den 5. sæson med eliteprojekt, vil det sikkert være på sin plads for projektledelsen at
gøre status for projektet så langt.
Af de 26 spillere som hidtil har deltaget i projektet, er kun en spiller stoppet med at spille badminton.
24 spiller stadig badminton på eliteplan både nationalt og internationalt, og af disse 24 repræsenterer 20 fremdeles midtjyske klubber. Dette, sammen med tilkendegivelser fra både klubber og deltagere, viser at målene med projektet nås.
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 det midtjyske, 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 er ungdommens største aktiv og den kører gennem hele sæsonen, men den får stadig vanskeligere forhold. Klubberne skal ikke lige frem roses for en stigende opbakning. Hvad det
skyldes skal være usagt. Den nye form for afvikling af U9 holdturneringsdage, som så dags lyse i
sidste sæson er blevet en voksende succes. Til den kommende sæson får vi holdturneringen flyttet
over på badmintonpeople da infosport aftalen med DIF er opsagt. Ved flytning til badmintonpeople
er det mit ønske, at vi fremover kun bruger elektroniske kampsedler og derved får enkelte resultater
på alle ungdomsholdkampe. Hvad siger I til afskaffelse af holdsedler i næste sæson?
Fællesaktiviteter med de 2 andre jyske kredse
Aktiviteterne vi har sammen med de 2 andre jyske kredse er ikke ændret på nogen punkter. Det er
fortsat Vestserien, fællesrejser, Danish Junior Cup, JM individuelt og JM hold. Vestserien har en
god tilslutning og turneringsformen med slutspil fungere rigtig godt. Fællesrejserne har stadig en
god opbakning. I år har vi ændret transporten, så vi har brugt bus med en fornuftig succes. Danish
Junior Cup som foregik i efterårs-ferien kører godt. Sidste år skrev jeg, at vi havde fokus på det
økonomiske og det arbejder vi fortsat på.
Til den kommende sæson er der kommet et oplæg på en ændring af grupperne. U19 bliver erstattet
af U13. Det er en opfordring vi fra kredsen har været en del af.
Jyske mesterskaber individuelt blev afviklet i uge 4. I år i samarbejde med Fyn, så det i år hed
Jysk/Fynske mesterskaber. Tilslutningen til mesterskaberne var meget nedafgående, så jeg vil gerne
forespørge klubberne om, hvorfor tilslutningen bliver svigtet. Mit bud er, at I ikke som klub har
opgaven mere, men bare lader forældre selv stå med opgaven.
JM for hold som er sæsonens sidste fælles aktivitet foregår som sædvanlig i Hammel lørdag 16.
april.
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.
I år fik vi træningen tilbage om søndagen med stor succes. Fra den kommende sæson bliver det nok
kun U11. Det skyldes at U13 flyttes til Danish Junior Cup.
Kredsmesterskaber
Arrangementet er ungdomsudvalgets og kredsens største aktivitet. I år fik vi et utilfredsstillende fald
på hele 25 % og hvad skyldes det så. Ja igen må jeg sige, at mit bedste bud er, at klubberne ikke har
interesse for de åbne turneringer. De har flyttet ansvaret over på forældrene, som selv skal stå for
det. Har jeg ret i det synspunkt? Vi valgte med den mindre tilslutning og ikke lave en finaledag,
men det var med blandet succes.
Så fra næste sæson, hvor vi håber tilmeldingen er tilbage, så vil finaledagen også være på plads
igen.
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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.
På nuværende tidspunkt har de bedste dog valgt ikke at være en del af træningen. Så bliver vores
indsats brugt på de næstebedste. Det får så også den konsekvens, at når vi udtager spillere fra kredsen til f.eks. kredsmatch, så bliver holdet stillet med de spillere, som bruger vores træning. Det er jo
kun dem vi ser.
I år blev træningsplanen lavet meget sent, men det var af hensyn til især U15 gruppen, som er på
pointjagt lige fra sæsonens opstart. Til den kommende sæson bliver planen igen lavet, inden vi går
ind i sæsonen, så klubberne kan planlægge efter vores fællestræning.
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 Farum med blandet succes.
Afslutningsarrangementet i år er i skrivende stund ikke planlagt.
DMU
Danmarks Mesterskaber for Ungdomsspillere (M, A, B og C spillere) blev igen afviklet i Vejen. De
lavede et rigtig flot arrangement. Deltagerantallet blev over 1100 deltagere. Rigtig mange af kredsens klubber deltog i det store arrangement. Arrangementet i 2011 er for sidste og 4. år i Vejen og
foregår i weekenden 29.april-01.maj.
DM Individuelt, hold
I denne sæson skal Videbæk være medarrangør af DM for U13 individuelt, og kredsen skal selv
arrangere DM for U17 hold, som bliver placeret i Billund. Kredsen har af 2 gange fremsendt anmodning om afvikling af DM for hold, men ingen har ønsket dette aktiv. Så nu vil jeg gerne spørge
klubberne, hvorfor vi ikke får opbakning til afviklingen. Ønsker I ikke at deltage i DM for hold?
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
DBF og DGI har 2 arbejdsgrupper nedsat. En på holdturnering som pointgivende og en på sæsonplanlægning. Arbejdsgruppen med sæsonplanen går nu ind i et tæt samarbejde, som gerne skulle
danne baggrund for en fælles sæsonplanlægning af alle E, M og A turneringer på landsplan fra sæsonen 2012-13.
Den arbejdsgruppe, vi har med holdturnering, må vente lidt på sig. Først skal vi i DBF være enige
om, hvad vi selv kan lave af fælles holdturnering. Det er mit håb, at vi ender ud med en fælles holdturnering med DGI, og at de rækker, vi laver i fællesskab, bliver pointgivende til ungdomsklassifikationen, som vi har sammen.
Årets Ungdomsklub i DBF Midtjylland
I år skal vi for 5 gang kåre ”Årets Ungdomsklub” i DBF-Midtjylland. Udvalget vil på kredsens årsmøde
uddele prisen. Klubben vil modtage diplom og kr. 2.500,00 til et ungdomsarrangement.
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Kommende sæson
Et par af de emner som ungdomsudvalget gerne vil drøfte på kredsens årsmøde og som udvalget
ønsker en tilbagemelding på er følgende:
Holdturnering flyttes fremover på elektronisk holdkort via badmintonpeople?
Tilmelding til åbne turneringer er en uinteressant opgave i klubberne?
DM hold – hvorfor vil I ikke arrangere det? Skal det fremover ikke afvikles?
Afslutning
Der skal til slut 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

Denne sæsons uddannelse
Indeværende sæson har på uddannelsesfronten beklageligvis været en stille en af slagsen.
Det er ganske vidst lykkes at afholde to T1+T2-kurser og ligeledes to T3+T4-kurser, men grundet
meget sparsom opbakning fra klubberne har det også i denne sæson været nødvendigt med aflysninger af planlagte T-kurser. Alle kredsens kurser har været afviklet i den nordøstlige ende af kredsen. Desværre har der ikke været afholdt et eneste kursus syd for Århus eller vest for Hammel. Det
er yderst beklageligt, at der har været denne geografisk skæve fordeling af kurserne.
Vi har i alt haft 65 trænere igennem T-kurserne i denne sæson, hvoraf de 21 har været igennem et
lukket uddannelsesforløb i Team Århus Nord. Dvs. der reelt set har været 44 trænere på de åbne Tkurser. Derudover ventes Team Århus Nord at afslutte deres udannelsesforløb, så de 21 trænere
også får T3+T4. Der foreligger datoer herfor, så det skulle være sikkert.
Det lyder meget pænt, men efter udvalgets(=undertegnedes) overbevisning kan det gøres bedre
endnu. Kvaliteten af træningen kan i mange klubber mildt sagt blive bedre, og uddannelse er den
sikre vej til at højne niveauet for klubbens trænere.
Kredsen ønsker at få flest mulige trænere igennem uddannelserne hver sæson, men det sker ikke
uden et tæt samarbejde med kredsens klubber. I denne sæson har det været lagt meget ud på klubberne, hvor og hvornår der skulle afvikles kurser. Det vil det formegentlig også blive fremover. Dog
satser udvalget på i fremtiden at være mere aktive, ved selv at kontakte større klubber for at forhøre
sig om deres ønsker til den næste sæsons kursusudbud.
Kredsen er - og skal være - meget fleksibel mht. afviklingen af kurser. Ønskes et "alternativt forløb"
af et eller flere kurser kan det godt arrangeres. Det er f.eks. sket i det nordlige Århus, hvor Team
Århus Nord har valgt at sprede alle T-kurserne udover 5 weekender.
Ligeledes kunne man også forestille sig en ordning, hvor ét T-kursus blev taget over 2-3 hverdagsaftener. Det er før afprøvet med succes.
Udvalget håber, at klubberne ikke vil tøve med at kontakte undertegnede eller sekretariatet med
gode idéer og ændringsforslag. Kun ved et tæt samarbejde mellem klubberne og kredsen kan vi få
endnu flere gennem uddannelsessystemet.

Ny træneruddannelse
I den kommende sæson ændres uddannelsessystemet.
Udvalgets indtryk er, at ændringen er til noget bedre. Fremover skal uddannelserne have tre spor og
ikke kun ét, som tilfældet er nu. Der vil fra næste sæson blive tilbudt tre slags uddannelsesforbløb et Ungdomstræner-, et Talenttræner- og et Seniortrænerforløb. Hvert forløb skal bestå af mellem 5
og 8 kurser, og det vil angiveligt blive muligt at overføre "merit" fra et forløb til et andet. Hvordan
dette helt præcist kommer til at se ud, vides endnu ikke.
Forbundet arbejder på at afvikle "konverteringskurser" henover sommeren, så man kan få sporet sig
ind på det rigtige forløb, og på det rigtige sted i forløbet. At uddannelsessystemet ændres betyder
ikke, at den tid man har brugt på T-kurser er spildt! Meningen er at trænere, der allerede har dele af
DBF's uddannelser, vil få merit for dette i en vis udstrækning.
Hvordan det hele kommer til at forløbe, ved vi meget mere om i løbet af foråret.
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Det organisatoriske - frivillige søges
På det organisatoriske plan er udvalget gået ufrivilligt på skrump. Udvalget består i skrivende stund
kun af undertegnede. Udvalgets formand, Lars Pagh Skovgård, har efter flere års engagement i udvalget valgt at trække sig. En stor tak skal lyde for den indsats han har leveret i ITU. Er man selv
interesseret i at hjælpe til i ITU, eller kender man nogen, der måske kunne være det, er man mere
end velkommen til at kontakte undertegnede. Flere hænder er altid velkomne. Personligt synes jeg,
at det netop nu er mere interessant, udfordrende og spændende at engagere sig i træneruddannelsen,
end det længe har været. I næste sæson står vi overfor en ny og spændende opgave med at implementere det nye uddannelsessystem. Jeg ser frem til det, og håber at andre tænker det kunne være
spændende at være med.

Kristian Sørensen
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DOMMERUDVALGSBERETNING

Vi mangler dommere, ja sådan har vi sagt i mange år. Men desværre er det stadigvæk situationen.
Vores dommere tager ekstra udkald og vores udkaldsleder Hanne Gram kæmper ihærdigt med at få
sæsonplanen til at hænge sammen. I år har vi endda haft en ekstra udfordring, fordi det går godt for
mange af kredsens klubber. Vi har haft to hold i ligaen og fire hold i 1. division, og det kræver forbundsdommere og kredsdommere. Vi har derfor mange gange trukket på dommerne fra de andre
kredse og siger STOR TAK for hjælpen.
Vi har udbudt 2 dommerkurser i forsøget på at få flere dommere. Det ene kursus blev aflyst pga.
manglende tilmeldinger. Det andet kursus blev gennemført, men det gav i den sidste ende desværre
kun 1 aktiv dommer. Desværre har et par dommere valgt at stoppe eller tage orlov pga. deres arbejde; så netto har vi faktisk ikke fået flere dommere at trække på.
Tre af vores dommere er blevet uddannet til kredsdommere og en enkelt som national forbundsdommer. Vores tre bedømmere har også haft travlt med at bedømme vores dommere, specielt alle
de nye dommere. Det er vigtigt at få tilbagemeldinger i den første tid, hvor teori skal omsættes til
praktik.
Vi har i år fået nyt tøj til alle dommere, en poloshirt og en sweatshirt i en flot blå farve, så nu er vi
let genkendelige og samtidigt praktisk klædt.
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 stadigvæk af to personer!
Med den gode hjælp, der er fra sekretariatet, går det alligevel fint med at få gennemført holdturneringen og afviklet mesterskaber.
Holdturnering
Et af målene for sæsonen var at få en aldersopdeling af holdturneringen således at spillere, der er
sidst i 50’erne eller først i 60’erne, ikke risikerer at komme til at spille mod dispensationsspillere,
der ikke er fyldt 40 år endnu. Det lykkedes at etablere en +50 række med 4 hold. Alle fire hold møder hinanden fire gange i løbet af sæsonen. Det forlyder, at det fungerer godt både spillemæssigt og
socialt. Det ville selvfølgelig være rart med lidt flere hold, så holdene ikke behøver at møde hinanden helt så tit.
Derudover er der fortsat både en A-række og en B-række.
A-rækken har i år 6 hold, hvilket ikke er helt optimalt i forhold til stævneafvikling. Det er dog glædeligt, at der i år er kommet et nyt hold i rækken.
B-rækken med 8 hold giver en ideel afvikling efter stævneprincippet, hvor 4 hold mødes og afvikler
2 x 2 holdkampe samtidig. Der spilles 3 stævner i et grundspil om efteråret, og et slutspil ligeledes
med 3 stævner efter nytår. Der afvikles mange gode og spændende kampe, og dertil kommer godt
socialt samvær under og efter kampene.
Inden holdturneringen slutter, vil klubberne blive bedt om at evaluere sæsonen og eventuelt foreslå
ændringer.
Jyske Mesterskaber
JM i slutningen af november måtte desværre aflyses, da vinteren lammede store dele af Jylland.
Ærgerligt for de mange, der havde reserveret dagen, men det var den rigtige beslutning, så folk ikke
risikerede at sne inde - langt hjemmefra.
Mesterskabet afvikles i stedet den 5. marts. Tilmeldingen er stort set den samme som til den oprindelige turnering og turneringen sidste år. Det betragter udvalget som godkendt. Mesterskaberne
slutter som altid med fællesspisning, hvor der hygges og præmierne overrækkes under behørig jubel.
Andre turneringer
Der er fortsat en hel del af kredsens spillere, der deltager i internationale turneringer og mesterskaber. Spillerne har igen i år hjembragt mange fine placeringer og medaljer. Det er flot og en god repræsentation af kredsen. Tillykke med resultaterne.
Andre aktiviteter
Et andet af målene for sæsonen, var at lave flere aktiviteter. Målet er ikke opfyldt, men der er nu
afsat midler i budgettet til at støtte afholdelse af aktiviteter. En enkelt ting har udvalget dog allerede
støttet i denne sæson. Det var en træningsturnering, hvor Vejen og Kolding inviterede veteraner fra
klubberne i det sydjyske område til badminton i Kolding. Der blev spillet badminton i 3 – 4 timer,
hvorefter stort set alle 40 deltagere deltog i fællesspisningen bagefter. Kredsen sponserede boldforbruget.
Det er bl.a. den slags aktiviteter veteranudvalget ønsker at støtte. Der er dog også mange andre aktiviteter der vil kunne opnå støtte, blot skal der være et overordnet mål om at aktiviteten bidrager til
udvikling af veteran badminton i kredsen, til fastholdelse af spillere, eller at tiltrække nye.
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Næste sæson
Som nævnt vil klubberne blive bedt om at evaluere den forgangne sæson, men udvalget vil også
gerne høre klubberne om konkrete ting som placering af JM, om indhold af aktiviteter og eventuelt
åbne op for holdturnering fra +35!

Carsten Nielsen
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REGNSKAB/BUDGET

REGNSKAB 1. JULI 2009 - 30. JUNI 2010
Regnskab
09/10

Budget
09/10

Budget
10/11

Budget
11/12

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

344.182
2.600
24.435
371.217

337.000
3.000
30.000
370.000

328.000
2.000
25.000
355.000

333.000
2.000
25.000
360.000

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

-32.300
-15.900
0
77.435
-27.435
1.800

-30.000
-10.000
1.000
50.000
-30.000
-19.000

-30.000
-10.000
1.000
50.000
-30.000
-19.000

-35.000
-10.000
1.000
55.000
-30.000
-19.000

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

-10.528
-62.965
30.834
-970
3.890
-18.288
-2.910
22.644
30.079
25.363
17.149

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

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

-12.000
-45.000
60.000
0
2.000
-25.000
-5.000
20.000
40.000
25.000
60.000

-8.200
844
0
2.000
0
0
1.949
-3.407

-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

-6.000
2.000
5.000
0
2.000
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
09/10
09/10
9.853
15.000
4.769
5.000
4.800
10.000
4.800
5.000
14.740
10.000
0
3.000
93
2.000
39.055
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
10/11
11/12
15.000
10.000
15.000
10.000
10.000
3.000
2.000
65.000
65.000

DOMMERUDVALG
Brush up
Kurser
Bedømmelse
Møder o. lign.
Bøder klubber uden dommere
DOMMERUDVALG I ALT

6.240
5.547
7.702
0

7.000
3.000
4.000
1.000

7.000
3.000
4.000
1.000

19.489

15.000

15.000

7.000
5.000
10.000
1.000
-6.000
17.000

BREDDEKONSULENT
Opstartsaktiviteter
Infomøder
Lønandel mm
BREDDEKONSULENT I ALT

275
16.225
57.000
73.500

7.000
20.000
60.000
87.000

7.000
20.000
60.000
87.000

5.000
15.000
60.000
80.000

22.683
7.700
10.360
1.263
1.474
192.000
-68.675
15.275
5.161
2.663
24.281
1.548
3.660
5.341
1.095
225.829

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

20.000
8.000
8.000
1.500
1.500
200.400
-70.000
15.000
5.000
5.000
25.000
5.000
5.000
6.000
3.000
238.400

5.762

6.000

6.000

6.000

379.177

437.000

461.000

450.400

-7.960

-67.000

-106.000

-90.400

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
Møder fælles jyske
UDGIFTER I ALT
RESULTAT - UNDERSKUD
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STATUS pr. 30. JUNI 2010
AKTIVER
Likvid beholdning
Kontant
Sparekassen Kronjylland - folie
Danske Bank
Investeringsbeviser 254 styk

0,00
854.293,89
4.676,35
25.394,57
884.364,81

Tilgodehavender
Diverse tilgodehavender

86.927,00

Beholdninger
Bolde 11 dus.

1.361,25

Fond
Sparekassen Kronjylland – aftalekonto

135.769,49

AKTIVER I ALT

1.108.422,55

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

57.000,00
45.894,20
14.671,00
2.777,00
2.050,00
122.392,20

Fond
Formue pr. 1. juli 2009
Renter
Ydet tilskud
Formue pr. 30. juni 2010

135.800,70
3.968,79
-4.000,00
135.769,49

PASSIVER I ALT

258.161,69

Ordinær formue
Formue pr 1. juli 2009
Resultat 2009/2010
Formue pr 30. juni 2010

858.221,70
-7.960,84
850.260,86

BALANCE

1.108.422,55
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REVISION
Som valgte revisorer har vi foretaget en kritisk gennemgang af regnskabet for perioden 1. juli 2009
til 30. juni 2010.
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 underskud på 7.960 kr. mod et budgetteret underskud på 67.000 kr.
Hvad angår Senior Elite Projektet er der konstateret en betydelig overskridelse af såvel det budgetterede beløb på 50.000 kr. som det af bestyrelsen i regnskabsåret ekstra bevilgede beløb på 10.000
kr.
Det henstilles, at budgettet inkl. eventuelle ekstrabevillinger fremover overholdes.
Gennemgang af regnskab og status har derudover ikke givet anledning til bemærkninger.

Randers, den 16. februar 2011
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