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JDH bød velkommen til alle klubrepræsentanterne med en særlig velkomst til vores gæst: Peter Jensen, næstformand i
DBF. Håber vi får en god aften, som alle får glæde af.
Deltagerne præsenterede kort sig selv.

Beslutning / Debat
1.
2.

3.

Godkendelse af
repræsentanter
Valg af dirigent

29 stemmeberettigede inkl. bestyrelsen.
Knud B. Nielsen blev foreslået og valgt med akklamation.
Knud B. Nielsen takkede for valget – håbede på et sagligt årsmøde - og konstaterede
årsmødets lovlighed.
Ingen indvendinger mod årsmødets lovlighed ej heller mod beslutningsdygtigheden.
Debat efter hver enkelt beretning, men afstemning samlet efter dem alle.

Kredsen aflægger beretning
JDH:
Formanden
Kommentarer:
Landsplan:
Badmintonligaen: den skrevne presse fanger meget at det, der vises på TV - god
dækning
Licensordningen: godt møde herom i Århus, hvor mange gik hjem med en større
forståelse for ordningen. Tanker om evt. at udvide licensordningen også med ungdom
B-spillere.
DBF-Midtjylland:
Gode Infomøder
Godt tiltag fra seniorfronten.
Breddekonsulentordningen: DBF-Midtjylland ønsker, at breddekonsulenten stadig
er knyttet til kredsen. Vigtigt at man kender konsulenten – ved, hvem han/hun er.
Kastede et par spørgsmål ud til forsamlingen:
- er det en god ide med breddekonsulenten?
- skal de være mere centraliseret/specialiseret eller være knyttet til kredsen?
- hvilke opgaver kan breddekonsulenten varetage til glæde for jer?
Jørn Gade – Go West:
Vigtigt at gøre en ekstra indsats i det område.
Jørn Gade fortalte om, hvad man har sat i gang.
Kredsen vil gerne ud at virke i de ”grå” områder og få aktiviteter i gang. Det ser ud til
at være godt på vej.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Spillerlicens:
Grindsted, Margit de Place:
Dybt uenig i indførelsen af spillerlicenser. Hvilken rolle har DBF-Midtjylland haft i
proceduren omkring indførelsen?
Det etiske omkring licenserne: hos os er der ikke forskel på A-, B- og C-spillere.
Inger Petersen, Hammel:
100% opbakning til Grindsted. Hammel kalder det ”kontingentforhøjelse”. Hvem er
det egentlig DBF vil?
Jens Dall-Hansen:
For flere år siden opfordrede Jylland til brugerbetaling – hellere det end
kontingentstigning.
Enig i, at forløbet var dårligt – meldt for dårligt ud til klubberne.
Ros til Grindsted for deres etiske regler og overvejelser.
Hans Jahn, Højbjerg:
Mener, det bør være spillerne, der skal betale.
Mogens Buhl, Grenaa:
Har også betalt for spillerne. Ordningen kunne have været meget mere gennemtænkt.
Margit de Place, Grindsted:
Hvis det drejer sig om penge i kassen: licens for alle!
Peter Jensen, DBF:
Vil tage den gode ide ”licens til alle” med hjem.
Forklarede herefter hvordan ordningen var opstået.
Leon Weinreich, TST:
Måske skulle man prissætte de aktiviteter, som klubberne trækker på. – klubtakst pr.
aktivitet man bruger.
Jens Dall-Hansen:

Seniorudvalget

Det er faktisk den overvejelse, der ligger i grundtanken.
Klassifikationssystemet har været meget dyrt at udvikle.
Breddekonsulentordningen:
Helge Bay Smith, Vorup:
Den nuværende ordning bør fortsætte.
Lars Frederiksen, Thisted:
Hvis man mener det alvorligt med Go West, skal man beholde den nuværende
breddekonsulentordning.
Det er vigtigt, at man kender ansigtet.
Mogens Buhl, Grenå:
Breddekonsulenten skal være et kendt ansigt.
Jens Dall-Hansen:
Glad for svarene: tager det med videre til Hovedbestyrelsen i DBF. Vi ønsker at
fastholde, at breddekonsulenterne knyttes til kredsen.
Fælles Jyske aktiviteter: ingen kommentarer
Go West:
Mogens Buhl:
Kommer der noget på skrift ud til klubberne om projektet?
Jørn Gade:
Når vi kommer så langt, vil vi bruge hjemmesiden.
Peter Mikkelsen:

Kommentarer:
Hvorfor trækkes hold?
Er holdturnerngen rigtig i sin opbygning?
Klubskifteregler?
Fælles jyske aktiviteter: jyske seniormesterskaber forsøges igen – pointgivende
Eliteprojektet nævnt.
Lidt skoser til DBFs elitepolitik – sender alt for få spillere ud – kløften mellem den
absolutte top og resten bliver for stor.
Opfordring til at komme med forslag til nye seniorudvalgsmedlemmer – det
nuværende ”meget store” udvalg kan sagtens rumme flere.
Ranglisten – dårlige episoder blev nævnt, bl. a. problematikken omkring de ”ældre”
spillere.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:

Ungdomsudvalget

Holdturneringsstruktur:
Jørn Gade, ESG:
JM for ungdom i samme runde som holdturnering – ikke særlig godt. Sæsonplan bør
lægges med så få sammenfald som muligt.
Klubskifter: ingen kommentarer
Eliteprojektet:
Julie Witt, Ungdom:
Man kunne sende invitationer ud til klubberne men med navn på de spillere, man
gerne vil se.
JM seniorer:
Erik Thastrup: ser gerne, at man tager U19 med
Ranglisten:
Mogens Buhl, Grenaa:
Enig i, at der er problemer.
Ros til Peter Mikkelsen for sit engagement – dejligt med lidt ris
Karsten W. Hansen:

Kommentarer:
Kredsmesterskaberne ikke afviklet til UG på grund af en meget stor stigning i
tilmeldingerne – beklager. Vil rette op på det i næste sæson.
Samme problem ved JM – heller ikke godt.
Fællestræninger – vil gerne udvide, men der er ikke meget plads i sæsonplanen.
Lørdag/søndag i en HT-runde?
Banestørrelse U11.
DM for hold: gerne ned i 4+2 = klubhold

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Holdturnering:
Ingen kommentarer
Træningssamlinger:
Ingen kommentarer
Kredsmesterskaber:
Ingen kommentarer

Instruktørog trænerudvalget

DMU:
Ingen kommentarer
Fælles jyske aktiviteter:
Helge Bay Smith, Vorup:
Uheldigt at der var kvalifikationsspil samme weekend, som der var LM for U15.
Karsten W Hansen:
Svært at undgå sammenfald.
Jens Dall-Hansen:
Denne kritik bør rettes et andet sted hen – DGI, da de afvikler en individuel turnering i
en holdrunde.
Helge Bay Smitj:
Begge organisationer bør snakke sammen
Peter Jensen, DBF:
DGI er ikke interesseret i at koordinere med DBF.
Mogens Buhl, Grenaa:
DGI giver samme svar: DBF vil ikke!
Helge Bay Smith, Vorup:
DGI siger noget andet.
Karsten W Hansen:
I DGI er det forskelligt fra amt til amt.
Peter Jensen, DBF:
Vi håber jo altid at det bliver bedre. Den landsdækkende holdturnering lægges meget
tidligt og gives til DGI, så man kan arbejde ud derfra.
DM hold:
Helge Bay Smith, Vorup :
Synd, hvis man går ned til 4+2. Det sociale forsvinder.
Det vil komme i konflikt med DBFs elitekoncept, hvor man opfordrer til
holdsamarbejde.
Fællestræninger i HT-runder:
Helge Bay Smith, Vorup: ok, hvis man på forhånd ved, om det er lørdag eller
søndag.
Mogens Buhl, Grenå: ikke enig.
Rasmus Foldbjerg:

Kommentarer:
RF fortalte lidt om udvalgets arbejde
Ros til underviserne på kurserne.
DBF har lovet nye UV-materialer næste år – glæder man sig meget til.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:

Dommerudvalget

Kirsten Leth:
Vil gerne have kurser i Thisteds-området – er på vej.
Mogens Buhl, Grenaa:
Er der noget om uddannelse af pigetrænere på bedding?
Kirsten Leth:
Vi er så småt i gang – der er fokus på det område.
Helge Bay Smith, Vorup:
Ros ang. kvaliteten på kurserne. Men hvad med alkoholpolitik?
Rasmus Foldbjerg:
1) man skal være fyldt 16 år for at deltage – det var en smutter ved dette kursus, at
ikke alle var fyldt 16 år..
2) kursusmaterialet er ændret, så det fremgår, at man ”skal opføre sig ordentligt” –
hvis ikke kan der ske hjemsendelse.
3) instruktørerne skal altid kunne køre bil
Jan Ipsen:

Kommentarer:
Fremviste dommerfolderen og agiterede lidt for det at blive dommer.
Badmintonligaen – tidsmæssigt???
Meget ros til breddekonsulenten for klubmøderne.
Tak til udvalget.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Margit de Place, Grindsted:
Unge dommere skal binde sig til X antal udkald. Kan der dispenseres, så man evt. kan
fastholde dem.
Jan Ipsen:
4 udkald må være minimum for at fastholde kvaliteten, men opfordringer er hørt.

Veteranudvalget

Kommentarer:

Vibeke Dahl agiterede for at fastholde de unge spillere, så får vi nemlig også gode
veteraner. Det er sjovt at være veteran i DBF-Midtjylland.
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Henning Lund:
Kommenterede enkelte poster

Kommentarer fra salen:
Inger Petersen, Hammel:
Overhold præmieregulativet ved kredsmesterskaber ungdom.
Leon Weinreich, TST:
Hvad vil kredsen med så mange penge?
Hans B Jahn, Højbjerg:
Hvad med tilskud til unge spilleres deltagelse i åbne turneringer
Jens Dall-Hansen:
Kredse bør ikke kun være en ekstra sponsor, der putter penge i spillerne. Det bør være
en del af en udvikling. Jf. seniors nye projekt
Leon Weinreich, TST:
Hvordan kan formuen gøres mindre på andre måder end ved en kontingentnedsættelse.
Jens Dall-Hansen:
Kredsen vil meget gerne sætte aktiviteter i gang, men hvis klubberne hellere vil have
kontingentnedsættelse, så kunne det da også være en løsning. Kredsen tror dog mere
på, at klubberne hellere vil have aktiviteter.
Henning Lund:
Bøder er en stor post!
Dan Dinesen, TST:
Hvad med at give de klubber, som ikke er medlem af DBF et knaldtilbud.
Jens Dall-Hansen:
Et sådan tilbud findes faktisk.
Lars Sørensen, Hinnerup:
Arrangørlønnen ved kredsmesterskaber ungdom hhv. jyske mesterskaber ungdom
kunne sættes op.
Peter Mikkelsen:
Det er helt klart bestyrelsens opfattelse, at pengene skal bruges. Gode forslag
modtages med glæde.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Bestyrelsen blev meddelt decharge.

5.

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag

Herefter blev årsmødet suspenderet for at høre Peter Jensens indlæg:

Hvordan ser foreningerne ud i 2015?
FORENINGER:
Forretning
Partnerskab med det offentlige
Klar identitet og profil
Forening for hele familien
Større foreninger
Sundhedsprojekter
Opkvalificer ildsjælene
Dokumenter værdien af egen indsats
Brug kreds og forbundstilbud
Synlighed og atter synlighed

KREDS/FORBUND:
Fokuser på kerneydelser
Drift med ansatte
Større enheder
Uddannelse og konsulentvirksomhed
Partnerskaber
Sundhedsprojekter
Elitesamarbejde
Branding af sig selv
Politisk indflydelse
Resultatkontrakter
Færre forbund
Arrangementer

Hvad sker der så nu?
DIF fremlægger udkast til politisk program for 2006 – 2010
DBF er startet i drøftelserne i hovedbestyrelsen – fortsætter i kredse
Klubberne skal med

6.

Budget
Fremlæggelse af
budget til
orientering
Fastsættelse af

Henning Lund:
Gennemgik budgettet, som han ikke mente ville kunne holde yderligere.
Ingen bemærkninger
Uændret kontingent til kredsen:

kontingent til
kredsen
7.

Valg
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Seniorudvalg
Ungdom
Veteran

Instruktørudvalget
Dommer
8. Valg af 1 revisor
9. Valg af 1 revisor
10. Valg af 1revisorsup
11. Valg af repræsentanter til DBF´s
årsmøde 22.04.06
i Idrættens Hus
12. Eventuelt
Jan Ipsen
Knud B. Nielsen
Jens Dall-Hansen

Årsmødet slut
kl. 22.30

kr. 16/medlem for A-medlemskab
kr. 400/klub for B-medlemskab
Den lovpligtige forsikring betales af Danmarks Badminton Forbund – men kun for Amedlemmer. Uændret kontingent blev vedtaget
Jens Dall-Hansen – genvalgt for 2 år
Jørn Gade Petersen – ikke på valg
Henning Lund – ikke på valg
Peter Mikkelsen - genvalgt for 1 år
Karsten W. Hansen - genvalgt for 1 år
Vagner Haunstrup – ikke villig til genvalg – ingen forslag. Bestyrelsen gives
tilladelse til at finde en ny VETU-formand i den nærmeste fremtid.
Rasmus Foldbjerg - genvalgt for 1 år
Jan Ipsen - genvalgt for 1 år
Erik H. Sørensen - genvalgt for 2 år
Knud B. Nielsen - ikke på valg
Kurt Laursen, Grindsted valgt for 1 år
9 personer med stemmeret– udpeges af DBF-Midtjyllands bestyrelse
observatører 3 stk. uden stemmeret
Tilmelding til sekretæren, inden man forlader mødet.

Jan Ipsen takkede Anne Riis Skydsgaard for et stort arbejde som udkaldsleder
igennem flere år og overrakte en gave fra kredsen.
Afsluttede årsmødet med en stor tak for god ro og orden. Det havde været et nemt
årsmøde at lede.
Takkede alle for fremmødet og debatten og sluttede med at takke dirigenten for et
godt arbejde med en vingave.
Tak til Peter Jensen

Kom godt hjem.

