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JDH bød velkommen til alle klubrepræsentanterne med en særlig velkomst til vore gæster: Hans Henrik Fløe, formand i
DBF - Vagn Sandersen, formand i DBF-Nordjylland. Håber vi får en god aften, som alle får glæde af.
Skulle hilse fra breddekonsulent, Kirsten Leth, som desværre har måttet lægge sig under dynen.
Deltagerne præsenterede kort sig selv.

Beslutning / Debat
1.

2.
3.

Godkendelse af 22 repræsentanter fra 13 klubber (af 132) til stede + 8 fra bestyrelsen = 30 stemmer – 2/3
repræsentanter majoritet = 20 stemmer

4 klubber havde ikke indbetalt kontingent, men de øvrige fremmødte gav tilladelse til, at
også disse klubbers repræsentanter fik stemmeret, da man forventede at der snart ville blive
betalt.
Valg af dirigent Mikael Lund blev foreslået og valgt med akklamation.
Mikael Lund takkede for valget og konstaterede årsmødets lovlighed.
Ingen indvendinger mod dagsordenens indhold.

Kredsen aflægger beretning
a. Formanden JDH:
Kommentarer:
1. Værdier – kredsen oplever, at klubbernes tilbagemeldinger giver udtryk for, at kredsen
lever godt op til de opstillede værdier
2. Lederrekrutteringsprojekt –
a) Infomøder – 5 meget spændende arrangementer tilbudt, men med noget vekslende
tilmeldinger ⇒ aflysninger. Er det for mange? – emnerne? – formen?
b) Unglederkonference – tilbudt først på sæsonen og her for nylig – begge desværre
aflyst. Skal vi fortsætte?
c) Netværk – inspiration – deltagerne inspirerer hinanden. 5 grupper oprettet.
Spændende hvordan det kommer til at fungere.
3. Vestjylland: lange geografiske afstande. Kredsen aktiv som igangsætter hos de mindre
klubber. Holdturneringsproblemer bl.a. pga. manglende koordination DGI/DBF. Er det et
område, som kredsen bør satse på? Vil kræve store ressourcer.
4. Kredsen/forbundet er til for klubberne. Desværre tolker nogle klubber det på den måde, at
kredsen/forbundet er til for klubben. Hvad er fællesskab? Flere klubber glemmer, at lederne
er valgt til at varetage fællesskabets interesserer, og vi oplever desværre personlige angreb,
når ”kendelser” går klubberne imod. Pas på ikke at komme i småtingsafdelingen.
Generelt har kredsen oplevet et godt samarbejde med klubberne – god dialog, så de knap så
positive oplevelser er heldigvis i stort mindretal.
Tak til klubber for diverse hjælp også tak til bestyrelse og udvalgsmedlemmer. I gør et godt
arbejde.
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:

b. Seniorudvalget

Ditte Iversen, ungdomsudvalget:
Går ind for at man i fremtiden arbejder med den vestjyske del af kredsen
Claus Jørgensen, Erritsø:
Haft meget gavn af infomøder – tak til kredsen og Kirsten Leth.
JDH:
Gerne flere kommentarer fra klubberne vedr. den vestjyske del af kredsen.
Michael Locht:

Kommentarer:
Har som ny i faget haft god kontakt til bestyrelsen og ikke mindst sekretæren – tak for det.
Valgte konsekvent linie i forbindelse med klubskifter.
Største beslutning har været vedtagelse af ny struktur i senior-HT. Meget få deltagere til
infomøder om dette: 5 i alt (2 møder). Valgte at tolke det positivt: klubberne enige i
ændringen.
Takker af – ikke pga. alder, men interesser (DBF’s VETU kalder).
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen

c. Ungdomsudvalget

Karsten W. Hansen:

Kommentarer:
UU haft gang i rigtig meget.
HT skulle gerne være flagskibet. For mange udtrækninger af hold – og for tidligt efter
tilmeldingsfristens udløb.
Hvordan gøres den mere jævnbyrdig end i dag? Navngive spillere ved tilmelding?
Årets U11-hold – flot arrangement i Billund. Gode sociale arrangementer sammen med
spillet.
Kredsmesterskaber. Spille færdig samme dag?
U 9-projekt: fået tilskud fra DBF – desværre 3 af 4 arrangementer aflyst.
Tak til sekretæren – haft stor glæde af hende.

d. Instruktørog trænerudvalget
e. Dommerudvalget
g. Veteranudvalget

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ole Mortensen, Silkeborg:
Vestserien ungdom?? Team Silkeborg er kommet i klemme.
KWH forklarede kort om sagen. Kan ikke ændre beslutningen i denne sæson – håber det
kommer i næste sæson.
JDH:
Meldingen om, at TSB ikke kan deltage til DM for hold er kommet for sent – uacceptabelt.
Politisk sprængfyldt område. Bør tages op igen, så der kan laves helt klare retningslinier.
Karin Sørensen, ESG:
Hvad vil I arbejde for? DM for klubhold eller at f. eks. DBF-Midtjylland kan stille med et
hold?
KWH: blev svar skyldig – er politisk svært.
HH Fløe, DBF:
Problemet var oppe sidste år, hvor reglerne blev konkretiseret. Børn og unge må ikke blive
gidsler. Reglerne skal være så klare, at ingen bliver taget på sengen. Problemstillingen skal
drøftes igen og en løsning skal findes, den nuværende situation er uholdbar.
Ole K Mortensen, Silkeborg:
Meget beklageligt – dybt beklageligt. Haft konsulentbistand – men hvad sker der?
Har brug for en dialog i den nærmeste fremtid – hvad kan I gøre for os?
Ole Henriksen, Viby:
Fremtiden skal måske være: 1 DM for klubhold – 1 DM for hold.
Hans Jacobsen, Horsens:
Der må være nogen, der har et problem. Opfordrer til fleksibel løsning i år.
Inger Petersen, Hammel:
KM - god ide at spille færdig på en dag i de mindre/lavere rækker.
KWH eflterlyste svar vedr. HT om at navngive spillere til holdene ved tilmelding.
Karin Sørensen, ESG: det kan klubberne sagtens klare – kan kredsen?
Michael Bisgaard:
Kommentarer: Ingen
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen
Jan Eriksen:

Kommentarer: Ingen
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen
Vagner Haunstrup:
Kommentarer: Ingen
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen
Generelle kommentarer til beretninger:
Ditte Iversen:
Ser gerne at man fremover udtaler sig positivt om det forbund, man er underlagt.
JDH:
Vil blive taget til efterretning.
Lovpligtig forsikring: Forbundet har valgt at dække denne forsikring.

DBF-relaterede emner:
- HHFløe:
1. DGI
Samarbejder med DGI på forskellige områder: U-klassifikation, Cup 2000,
Skolebadminton. Visse problemer vedr. samarbejdet på sæsonplanlægningsområdet.

2. Prof-ligaen
Positivt, at 12-16 klubber er vågnet op og har tilbudt sin hjælp. Der er dannet
divisionsforening. Det negative er formen, der er anvendt. Har ikke så meget med demokrati
at gøre.
Gav herefter en meget uddybende beretning om forløbet af arbejdet med prof-ligaen.
Har tilbud om tv-dækning på ViaSat Sport – transmission af 12 kampe i løbet af sæsonen.
Kan ikke acceptere, at frivillige ledere skal hænges ud som pampere på en offentlig
hjemmeside.
Dette indlæg gav anledning til en meget lang, men meget sober debat om prof-ligaen – et
emne, som jo skal afgøres på DBF´s repræsentantskabsmøde den 1. maj.
- Lars Nissen, Ikast:
1) tak til sekretæren – hurtig ”problemknuser”
2) skylder HU en uforbeholden undskyldning for nogle mails, som har suset rundt i
himmelrummet de sidste par dage.
3) Forklarede sagens sammenhæng, hvor Ikast føler sig ”forbigået” – som 3. part i en
flytning af en slutspilskamp – flytning uden tilladelse
Peter Locht, Højbjerg/HU:
Gav sin opfattelse af sagen.

Herefter blev kredsens beretning enstemmigt vedtaget.
4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Henning Lund:
Vi bliver bedre og bedre til at budgettere – forhåbentlig.
Een kedelig ting i regnskabet: bøder – penge vi godt kunne undvære – forklaring på
halvdelen af overskuddet. Andre forklaringer er større tilslutning til kredsmesterskaber
ungdom samt at en del projekter ikke blev gennemført.
Kommentarer:
Peter Locht, Højbjerg:
Øst-vest problematikken: måske kunne nogle af de mange penge bruges til at sende
midtjyske spillere til f. eks. All England.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Bestyrelsen blev meddelt decharge.

5.

Behandling af indkomne forslag
1. Lovene § 15 og 17 Vedtaget enstemmigt

6.

Budget
a. Fremlæggelse af
budget til
orientering

b.

Fastsættelse af
kontingent til
kredsen

Henning Lund fortalte, at den nuværende økonomiske situation siger, at
budgettet 04/05 er bedre end 03/04, så 05/06 bliver sikkert bedre.
Henning Lund fremlagde budgettet. Har tilladt sig at budgettere med lidt
indtægter på bøder.
Kommentarer fra ”salen”.
Ole K Mortensen, Silkeborg:
Hvordan vil man sikre sig at formuen bliver mindre = anvendt på medlemmerne
Jens Dall-Hansen:
Det er ikke det der er målet. Målet er at tilbyde gode aktiviteter. Grunden til den
store formue er i første omgang en arv fra JBK. Kredsen ønsker at bruge pengene
på det praktiske plan.
Karsten W Hansen:
Talenttræning er noget UU vil bruge penge på. UU skulle helst ikke være med til
at tjene penge – men bruge.
Peter Mikkelsen, Randers:
Kr. 30.000 til U 23-projekt i 2004/2005?
Karsten W Hansen:
Ingen har kunnet hjælpe – derfor er pengene ikke brugt.
Ditte Iversen:
Forklarede, hvordan det gik i 2003/2004.
Henning Lund:
De 30.000 kr. til U 23 er ikke til budgettet for 2005/2006, men hvis der kommer
nogle, som gerne vil lave et projekt, kan der højst sandsynligt findes penge – også
i det nye budget.
Jens Dall-Hansen:
Klubberne skal være med på ideen, så vil kredsen gerne støtte. Kredsen ønsker
ikke kun at være sponsor.
Peter Locht, Højbjerg:
Stor formue til lille rente? Anbefaler bedre placering af nogle af pengene.
Jørn Gade:
Har prøvet U 23 i nogle år. Vi bør fokusere på dette område, men det er ufatteligt
svært at få en dialog i gang med klubberne. Er der nogle, som kan komme med et
projekt, der kan bære vand: så kom med det.
Uændret kontingent til kredsen:
kr. 16/medlem for A-medlemskab
kr. 400/klub for B-medlemskab
Kontingentet blev enstemmigt vedtaget
Fremover betales den lovpligtige forsikring af Danmarks Badminton Forbund

7.

Valg
a. Formand
b. Næstformand
c. Økonomiansvarlig
d. Seniorudvalg
e. Ungdom
f.
Veteran
g. Instruktørudvalget
h. Dommer
8. Valg af 1 revisor
9. Valg af 1 revisor )
10. Valg af 1 revisorsuppl
11. Valg af repræsentanter til DBF´s årsmøde 01.05.05
i Idrættens Hus

Jens Dall-Hansen - ikke på valg
Jørn Gade Petersen – genvalgt for 2 år
Henning Lund – genvalgt for 2 år
Peter Mikkelsen blev valgt for 1 år
Karsten W. Hansen genvalgt for 1 år
Vagner Haunstrup genvalgt for 1 år
Rasmus Foldbjerg valgt for 1 år
Jan Ipsen valgt for 1 år
Erik H. Sørensen ikke på valg
Knud B. Nielsen genvalgt for 2 år
Kurt Laursen, Grindsted valgt for 1 år
10 personer med stemmeret– udpeges af DBF-Midtjyllands bestyrelse
observatører 3 stk. uden stemmeret
Tilmelding til sekretæren, inden man forlader mødet.

12. Eventuelt
a. Lars Nissen, Ikast

b. Jens Dall-Hansen

c. Mikael Lund
d. Årsmødet slut
kl. 22.05

Vejle, den

Ikast har spillere på Idrætshøjskolen i Ikast. Næste år 16 spillere. Næste år
idrætsgymnasium. På idrætshøjskolen er en badmintonlinie, hvor man har ansat Kent
Madsen. Det er ikke for at fiske andre klubbers spillere, men et godt tilbud. Klubben
har pumpet mange penge i projektet – man mener det er nødvendigt.
Takkede alle for fremmødet og debatten og sluttede med at takke dirigenten for et godt
arbejde med en mindre vingave.
JDH takkede de afgående udvalgsformænd – Jan Eriksen (dommer), Michael Bisgaard
(IT) og Michael Locht (SU) for et godt arbejde for kredsen – modtog vingave
Jan takkede for gaven – gav den straks videre til Anne Riis Skydsgaard, som tak for
godt arbejde i udvalget.
Michael takkede for gaven – vil gerne beholde dem selv – har ikke så mange
derhjemme.
Michael takkede – glad for sin afløser.
Afsluttede årsmødet med en stor tak for god ro og orden. Det havde været et nemt
årsmøde at lede.

Kom godt hjem.

/ - 2205

Jens Dall-Hansen, formand

Randers, den

/ -2005

Hanne Gram, sekretær

Brande, den / -2005

Mikael Lund, dirigent

