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DAGSORDEN

1. Godkendelse af repræsentanter
2. Valg af dirigent
3. Kredsen aflægger beretning (udsendes på forhånd) – herunder orientering om
Ny Vej for Fremtidens Badminton
Herefter suspenderes årsmødet for:
Kåring af Årets Leder 2012 og Årets Træner 2012
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
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): 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 – ikke villig til genvalg
Ungdomsudvalget (UU): Karsten W Hansen - villig til genvalg
Veteranudvalget (VU): Carsten Nielsen - villig til genvalg
Instruktør- og Trænerudvalg (ITU): Kristian Sørensen – ikke villig til
genvalg
Dommerudvalget (DU): Zita Aabrandt – ikke 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 12. maj 2012
12. Eventuelt
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FORMANDSBERETNING
Ny organisationsform
Efter en meget lang proces tegner det nu til, at vi kan få vedtaget nogle væsentlige ændringer i
DBF´s organisation.
For det første bliver klubberne nu direkte medlem af forbundet.
Efter de fleste klubber opfattelse er de allerede det i dag, men formelt er klubberne medlem af kredsene, og kredsene er så medlem af forbundet.
For det andet bliver der indført fælles landsdækkende aktiviteter.
Der er allerede i dag landsdækkende aktiviteter, men det er mest på det mere overordnede plan,
f.eks. DH-turneringen, DM individuelt, DM for hold og DMU. Ønskerne fremover er, at langt flere
at de aktiviteter, som de store kredse afvikler, tilbydes over hele landet efter en ensartet skabelon.
Det drejer sig f.eks. om holdturnering (ungdom, senior og veteran), individuelle mesterskaber, træner og lederkurser, dommeraktiviteter, konsulenttilbud, aktivitetstilbud til klubberne, så som badmintonskoler, skolemesterskaber, seniortræf, med meget mere.
For det tredje bliver der arbejdet hen imod et nyt medlemskontingent, der i stedet for at tage
udgangspunkt i medlemstal bliver aktivitetsbestemt, således at betalingen er baseret på den enkelte
klub brug af badmintonforbundets aktivitetstilbud.
Derudover er der også flere andre forslag. De vigtigste er:
en reducering af forbundets hovedbestyrelse (HB) fra 13 til 7 medlemmer
vedtagelsen af et ensartet lovsæt, der dækker såvel forbund som kredse – herunder også nyt
navn: Badminton Danmark, Badminton Midtjylland mv.
en procesplan for, hvordan økonomien fremover skal fordeles mellem forbundet og kredsene
Alle disse ændringer vil selvfølgelig have betydning for vores kreds virke.
I dag tilbyder kredsen en hel masse forskellige aktiviteter, men er også et politisk organ, der blandt
andet er repræsenteret i HB. Fremover vil kredsen i højere udstrækning have fokus på aktiviteterne.
Som nævnt vil flere af aktiviteterne tage udgangspunkt i et ensartet koncept, som er dækkende for
hele landet, men derudover har kredsen også mulighed for at tilbyde andre aktiviteter, der mere er
tilrettet bestemte klubber eller spilleres behov.
Vi har derfor i kredsen fundet anledning til også at ændre vores organisation.
Vi ønsker fremover, at der udpeges aktivitetsansvarlige på alle de landsdækkende aktiviteter og
meget gerne også på de aktivitetstilbud, som kredsen selv stå for. Derfor behøver kredsen ikke så
stor en bestyrelse, som vi har i dag.
Vores forslag er, at der vælges en bestyrelse på 5 personer: En formand, en næstformand, en økonomiansvarlig, og to overordnede aktivitetspersoner. De to sidstnævntes hovedopgave er at samle,
understøtte og koordinere alle de personer, der udpeges som aktivitetsansvarlige.
Disse tanker vil vi selvfølgelig meget gerne uddybe på vores årsmøde i Ry den 21. marts, og håber
meget på, at der møder rigtig mange klubledere frem denne aften.

Jens Dall-Hansen
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SENIORUDVALGSBERETNING
Sæsonen 2011-2012 har igen budt på mange spændende og udfordrende opgaver.
Opgaver som SU I fællesskab med den resterende bestyrelse og ikke mindst sekretariatet har forsøgt
at udføre efter bedste evne.
Holdturneringen.
Holdturneringen (super godt administreret af sekretariatet) er nu godt i gang med slutspillene.
Igen i år har tilmeldingen til holdturneringen været mindre end de foregående år, og SU håber meget på øget tilslutning til holdturneringen de følgende år.
Jeg skal i lighed med tidligere år igen opfordre alle klubber og trænere/holdledere om 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 selvfølelig 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.
Allerede ved sæsonstart var vi klar over at dette års projekt ville være svært at gennemføre på same
måde som tidligere år. På grund af OL kvalifikationen ville det have været meget svært om ikke
umuligt at få midtjyske spilleres deltagelse i de europæiske turneringer.
Vi forsøgte at få gennemført projektet med fokus på at give vore midtjyske talenter nogle værktøjer,
som de kunne anvende fremad i deres badminton, men på trods af flere forsøg på at skaffe en gennemgående figur/træner til at forestå kontakten med projektdeltagerne, måtte projektledelsen desværre opgive at få projektet gennemført I denne sæson.
Forhåbentlig kan vi igen næste sæson fortsætte projektet, hvor vi slap sidste sæson.
Efter 6 sæsoner som SU formand, og med den nye struktur i DBF på vej, har jeg valgt at overlade
min SU formandspost til friske kræfter.
Det har været en sand fornøjelse at arbejde med så mange dedikerede badminton entusiaster i Midtjylland, både I bestyrelsen og blandt klubfolk, trænere og spillere.

Peter Mikkelsen
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UNGDOMSUDVALGSBERETNING
Holdturnering
Holdturneringen er et vigtig aktiv gennem hele sæsonen, men den får stadig vanskeligere forhold.
Klubberne går ind i holdturneringsaktiviteten med forskellig indstilling og opbakning. Vores afvikling af U9
holdturneringsdage er blevet modtaget med stor succes. Holdturneringen er flyttet over på badmintonpeople.
Ved flytning til badmintonpeople fik vi elektroniske kampsedler og derved de enkelte resultater på alle ungdomsholdkampe. Lige nu har vi en udfordring omkring indlæsning alle rundens holdkampe, men det forventer jeg løses til kommende sæsons opstart.

Fællesaktiviteter med de 2 andre jyske kredse
De fælles aktiviteter er uændret Vestserien, fællesrejser, JM individuelt og JM hold. Vestserien har en god
tilslutning og slutspil fungerer tilfredsstillende. Fællesrejserne har stadig en god opbakning på U15 og U17,
men på U13 sandt at sige har været meget ringe. Sidste års ændring af transport over til bus er fortsat en succes. Jyske mesterskaber individuelt blev afviklet i uge 4 med deltagelse af Fynskredsen, så deraf Jysk/Fynske
mesterskaber. Tilslutningen til mesterskaberne var rigtig dårlig, og der skal virkelig evalueres på denne aktivitet. JM for hold, som er sæsonens sidste fælles aktivitet, foregår som sædvanlig i Hammel lørdag 14. april.

Danish Junior Cup
Danish Junior Cup som foregår i efterårsferien var i år flyttet til en kredsaktivitet. Vi kan med stolthed sig, at
det blev en succes for Badminton Midtjylland. U13 var med for 1. gang - afløste U19 årgangen og vores U13
hold kom hjem med GULD. U17 holdet fik SØLV med et nederlag til England på 5-4 i finalen. Vores U15
hold fik en flot 6. plads. Vi var her ramt af afbud. Kredstilmelding blev en stor succes og rigtig mange nye
fik i år en oplevelse omkring udtagelse til et hold.

Kredsmatch
Da U13 var med til Danish Junior Cup, så blev kredsmatch kun for landets bedste i U11 årgangen. Arrangementet var flyttet væk fra Danmark Open weekenden. Middelfart var ny som arrangør, og de lavede en super
weekend. Det er en weekend, hvor spillerne får meget med hjem. Det sociale spiller godt sammen med badminton. Turnering og træning blev afviklet med stor succes.

Kredsmesterskaber
Arrangementet er kredsens største enkelte aktivitet. Tilslutningen var på uændret niveau. Finaledagen fik vi i
år tilbage, og det gør arrangementet til en større succes. 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. Uden jeres hjælp, så var der ingen mesterskaber.

Træningssamling
Samlingerne er den aktivitet som kredsen bruger flest ressourcer på. Det er kredsens bidrag på talentudvikling af vore bedste spillere. Lige nu har de bedste valgt ikke at være med. Det får så den konsekvens, at
når vi udtager spillere fra kredsen til kredsmatch, så bliver holdet stillet med de spillere, som bruger vores
træning. Det er jo kun dem vi ser. Der skal lyde en stor tak for indsatsen til vore 3 gruppetrænere og til Hanne Gram, som har styret administrationen. Som afslutning på træningssamling vil der blive arrangeret en
fælles tur. I skrivende stund er den ikke planlagt.

DMU
Danmarks Mesterskaber for Ungdomsspillere (M, A, B og C spillere) blev for 4. år afviklet i Vejen. De lavede igen et flot arrangement med 1175 deltagere. Rigtig mange af kredsens klubber deltog i det store arrangement. Arrangementet i 2012 og de næste 2 år er flyttet til Grindsted og foregår i weekenden 20.-22.april.
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DM Individuelt, hold
I denne sæson har vi ingen individuelle mesterskaber i vores kreds. DM for U13 hold skal afvikles i Randers
i weekenden 14.-15. april. Til DM hold har vores kreds 2 faste pladser i alle årgange, men hvor det kan lade
sig gøre indstiller vi 3 hold i hver årgang, og håber så alle får muligheden.

DGI samarbejde
Sidste år skrev jeg, at vi har 2 arbejdsgrupper. En på holdturnering som pointgivende og en på sæsonplanlægning. Arbejdsgruppen med sæsonplanen blev færdig og til den kommende sæson 2012-13 har vi i et tæt
samarbejde lavet en fælles sæsonplanlægning af alle turneringer på landsplan fra sæsonen 2012-13.
Arbejdsgruppen med holdturnering har fået et oplæg færdig, men det mangler den politiske godkendelse.
Inden længe har vi forhåbentlig en fælles pointgivende holdturnering med DGI. Om holdturnering bliver
fælles med DGI eller det kun bliver fælles pointsystem må vi lade det politiske bagland tage ansvaret for.

Årets Ungdomsklub i Badminton Midtjylland
I starten af november forespurgte vi om kandidater til Årets Ungdomsklub i Badminton Midtjylland med en
tilbagemelding senest 1. december. Jeg ved, der foregår mange gode ungdomsaktiviteter i kredsens klubber,
og derfor er det med beklagelse, at ingen klubber har synes, de skulle være kandidat i vores kreds i år.
Så for mig er det rigtig ærgerlig, at vi på det kommende årsmøde IKKE skal uddele prisen i år. Håber ikke
det skal gentage sig igen.

Kommende sæson og min sidste i Midtjylland
På det kommende årsmøde har jeg kun et punkt til drøftelse og tilbagemelding på. Hvem vil hjælpe Badminton Midtjylland med aktiviteterne i den kommende sæson. Jeg har meddelt kredsen, at den kommende sæson
er min sidste. Mit arbejde bliver det sidste år bestyrelsesmøder, og så tager jeg ansvaret for holdturneringen.
Så hvis kredsen skal have andre aktiviteter end holdturnering, så skal vi have hjælp til det.
Når man melder sig i kredsen, så er det ikke skrivebordsarbejde og PC, så er det politisk indflydelse man får.
Skrivebordsarbejdet bliver jo udført af Hanne Gram.
Nedenstående bliver til den kommende sæson kun gennemført, hvis vi får en ansvarlig for opgaverne.
Kredsen har følgende opgaver som gerne skal bestå:
-

Bestyrelsesmøder
Formand for ungdomsudvalget
Holdturnering
Danish Junior Cup U13, U15, U17
Kredsmatch U11
Træningssamling
Kredsmesterskaber
Fællesrejser
Jysk Fynske mesterskaber
JM for hold

Karsten W. Hansen
Karsten W. Hansen
Karsten W. Hansen
?
?
?
?
?
?
?

Afslutning
Til slut 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. Ser frem til mange badmintontimer sammen i Badminton Midtjylland i sæsonen 2012-13.

Karsten Westergård Hansen
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Der har i indeværende sæson ikke været aktiviteter på dette område.

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. 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 tre dommerkurser i forsøget på at få flere dommere. Og vi oplever at der er flere unge
som har lyst til at blive dommere. Det er dejligt så nu skal vi have fokus på at de har lyst til at holde
ved.
Tre af vores dommere er blevet uddannet til kredsdommere. To af vores tre bedømmere har været
på et inspirationsseminar. Vi står derfor stærkt, når de nye dommere skal have tilbagemeldinger i
den første tid, hvor teori skal omsættes til praktik.
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.
Ved mange stævner er der et faldende deltagerantal, så stævnet ændret til et et-dagsstævne. Det gør
det besværligt at planlægge, hvornår dommerne skal møde for at dømme semifinaler og finaler.
Hvis dette problem stige,r må vi til at lægge hovederne i blød for at finde en praktisk løsning.

Zita Aabrandt
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VETERANUDVALGSBERETNING
Holdturnering
Der var desværre for få tilmeldinger til at vi kunne gennemføre turneringen i +50. Sidste år var der
4 hold, og det er nok det antal der mindst skal til for at afvikle turneringen.
A-rækken er igen afviklet med 6 hold, og det giver fremdeles problemer med at få en smidig og
interessant afvikling. Holdantallet harmonerer skidt med ønsket om stævneafvikling, og en stor del
af holdene møder samme modstander 4 gange i løbet af sæsonen.
B-rækken er gået frem med 2 hold til nu 10. Det giver 2 puljer med hver 5 hold. De mødes i en enkeltturnering før nytår, hvorefter puljerne blandes påny, nu efter styrke. Og det hele gentages så
efter nytår. Alle hold spiller således kun 2 stævner både før og efter nytår og det er for lidt, kan vi i
udvalget godt fornemme. Omvendt er 4 stævner før og efter nytår helt klart for meget. To gange 3
stævner er altså det ideelle. Det kan nemt gennemføres, men det kræver at der er 8, 12 eller 16 hold
tilmeldt.
Jyske Mesterskaber
Vi måtte igen aflyse JM i Randers den sidste lørdag i november. Denne gang var det ikke snestorm,
men derimod julefrokoster, og dermed et alt for lavt antal tilmeldte, der var grunden.
Mesterskabet er igen flyttet til starten af marts, men omstændighederne har gjort at det blev i en
holdturneringsweekend. Flere klubber har ikke kunnet booke holdkampene om, og derfor afvikles
turneringen med færre kampe end normalt. Programmet ser imidlertid ganske fornuftigt ud, og der
venter deltagerne mange gode, spændende og jævnbyrdige kampe.
Erfaringerne fra de seneste 2 sæsoners JM, gør at udvalget vil foreslå en ny foretrukken termin til
afviklingen. Det kunne f. eks. være i starten af marts, men før vi lægger os fast på en dato, har vi
tænkt os at spørge de midtjyske klubber til råds, inden sæsonafslutningen.
Internationalt
Som sædvanligt deltager en del spillere fra DBF-Midtjylland i individuelle veteranturneringer både
i og udenfor Danmark. De bringer i den forbindelse både medaljer og hæder med hjem, og de er
gode repræsentanter for kredsen. Specielt skal det nævnes at Susanne Berg fra Viby i august i Vancouver (Canada) blev Verdensmester i DD +55, sammen med en Hollandsk makker. Flot Susanne
og tillykke.
Aktiviteter i klubberne
Veteranudvalget har stadig mulighed for at støtte aktiviteter ude i klubberne. Det betyder at man
kan få lidt økonomisk støtte til/påskønnelse af nye klubaktiviteter der fremmer eller udvikler veteranbadminton i DBF-Midtjylland.
Fremover
Vi håber at ”Fremtidens Badminton” vil bidrage til at alle gode ideer, for fastholdelse og udbygning
af veteranbadminton, bliver formidlet imellem kredsene. Herunder at samarbejdet mellem kredsene
udbygges.

Carsten Nielsen
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REGNSKAB/BUDGET

REGNSKAB 1. JULI 2010 - 30. JUNI 2011
Regnskab
10/11

Budget
10/11

Budget
11/12

Budget
12/13

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

329.228
3.600
16.967
349.795

328.000
2.000
25.000
355.000

333.000
2.000
25.000
360.000

330.000
2.000
15.000
347.000

UDGIFTER
SENIOR
Holdturnering
Bøder, trækning hold, protestgebyr
Møder o. lign.
Senior Elite Projekt
Jyllandsserien
SENIOR I ALT

-30.050
-17.900
0
44.620
-26.727
-30.057

-30.000
-10.000
1.000
50.000
-30.000
-19.000

-35.000
-10.000
1.000
55.000
-30.000
-19.000

-25.000
-10.000
1.000
55.000
-25.000
-4.000

UNGDOM
Holdturnering
Kredsmesterskaber
Træningssamlinger
JM for kredshold
DM hold (arrangør)
Møder o. lign.
Jyske mesterskaber
Vestserien
Kredsmatch U11
Fællesrejser
Danish Junior Cup
UNGDOM I ALT

-18.750
-56.536
8.010
-1.712
-605
6.457
-15.655
-1.958
22.438
38.370
29.919
9.978

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

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

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

-8.300
0
0

-6.000
1.000
4.000

-6.000
2.000
5.000

0
0
1.909
-6.391

4.000
0
2.000
5.000

2.000
0
2.000
5.000

-6.000
1.000
0
5.000
0
0
2.000
2.000

VETERAN/MOTION
Holdturnering
Møder o. lign.
Kredsmesterskaber
Træningsturneringer
Jysk holdmatch
Kredsmatch
Jyske mesterskaber
VETERAN/MOTION I ALT
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Regnskab Budget
10/11
10/11
1.964
15.000
4.972
10.000
-6.862
15.000
-6.872
10.000

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
DOMMERUDVALG
Brush up
Kurser
Bedømmelse
Møder o. lign. (inkl. beklædning)
Bøder klubber uden dommere
DOMMERUDVALG I ALT
UDVIKLINGSKONSULENT
Opstartsaktiviteter
Infomøder
Lønandel mm
BREDDEKONSULENT I ALT
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
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0
0
0
-6.798

10.000
3.000
2.000
65.000

5.468
7.689
3.398
14.655
-10.000
21.210

7.000
3.000
4.000
1.000

Budget
11/12

Budget
12/13

65.000

20.000

15.000

7.000
5.000
10.000
1.000
-6.000
17.000

7.000
10.000
5.000
5.000
-6.000
21.000

3.489
15.934
57.000
76.423

7.000
20.000
60.000
87.000

5.000
15.000
60.000
80.000

5.000
15.000
60.000
80.000

23.393
6.900
10.483
1.468
2.758
196.800
-70.425
15.559
3.787
5.991
16.837
8.854
3.721
4.500
4.574
235.200

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

25.000
8.000
10.000
1.000
2.000
205.000
-70.000
15.000
5.000
5.000
25.000
5.000
5.000
6.000
5.000
252.000

4.440

6.000

6.000

6.000

304.005

461.000

450.400

437.000

45.790

-106.000

-90.400

-90.000

BADMINTON MIDTJYLLAND

Årsmøde

2012

STATUS pr. 30. JUNI 2011
AKTIVER
Likvid beholdning
Kontant
Sparekassen Kronjylland - folie
Danske Bank
Investeringsbeviser 254 styk

0,00
918.378,07
6.517,85
25.394,57
950.290,49

Tilgodehavender
Diverse tilgodehavender

34.274,26

Beholdninger
Bolde 16 dus.

2.078,75

Fond
Sparekassen Kronjylland – aftalekonto

128.762,84

AKTIVER I ALT

1.115.406,34

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

57.000,00
24.631,80
7.272,00
1.689,00
90.592,80

Fond
Formue pr. 1. juli 2010
Renter
Ydet tilskud
Formue pr. 30. juni 2011

135.769,49
1.993,35
-9.000,00
128.762,84

PASSIVER I ALT

219.355,64

Ordinær formue
Formue pr 1. juli 2010
Resultat 2010/2011
Formue pr 30. juni 2011

850.260,86
45.789,84
896.050,70

BALANCE

1.115.406,34
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REVISION
Som valgte revisorer har vi foretaget en kritisk gennemgang af regnskabet for perioden 1. juli 2010
til 30. juni 2011.
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 45.790 kr. mod et budgetteret underskud på 106.000 kr.
Den store difference mellem budget og regnskab skyldes primært aflyste arrangementer på grund af
for få tilmeldinger.
Gennemgang af regnskab og status har derudover ikke givet anledning til bemærkninger.

Randers, den 15. november 2011

_________________________________
Erik H. Sørensen

__________________________________
Knud B. Nielsen
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FORSLAG 1
Ændring af kredsens love § 6 pkt. b vedr. indberetning af medlemstal
Nuværende tekst
§ 6, pkt. b
Enhver klub skal hvert år –
senest på den i skemaet angivne dato – tilbagesende i nøjagtig udfyldt stand et fra DIF
kommende statistisk skema,
som bl.a. skal indeholde en
specificeret opgørelse af klubbens medlemstal pr. 1. december.
På basis af det pr. 1. december
opgjorte medlemstal foretages
såvel kontingentberegningen
som fastsættelsen af obligatoriske abonnementsafgifter.

Ny tekst
§ 6, pkt. b
Enhver klub skal hvert år – senest på den i skemaet angivne
dato – tilbagesende i nøjagtig
udfyldt stand et fra DIF kommende statistisk skema, der udfyldes efter den metode DIF
har fastsat.
På basis af det opgjorte medlemstal foretages såvel kontingentberegnin- gen som fastsættelsen af obligatoriske abonnementsafgifter.

Bemærkninger
Forslag stillet af bestyrelsen
for at bringe lovene i overensstemmelse med ændringen af
medlemstalsopgørelsen til
DIF.

FORSLAG 2
Ændring af kredsens love § 13 – Sæson og sæsonprogram
Nuværendes tekst
DBF’s sæson strækker sig over
perioden 1. juli til 30. juni.
DBF-Midtjyllands sæson regnes også som denne periode.
Senest den 1. september udsender kredsen sin årbog,
hvoraf de planlagte arrangementer fremgår.

Ny tekst
DBF’s sæson strækker sig over
perioden 1. juli til 30. juni. DBFMidtjyllands sæson regnes også
som denne periode.
Senest den 1. september fremgår
de planlagte arrangementer af
kredsens hjemmeside.

15

Bemærkninger
Forslag stillet af bestyrelsen
for at bringe lovene i overensstemmelse med de faktiske forhold, da årbogen ikke
længere udgives.

Årsmøde
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FORSLAG 3
Ændring af kredsens love § 1 vedr. navn og område
Nuværende tekst
KREDSENS NAVN ER
DANMARKS BADMINTON
FORDUND – DBFMidtjylland og dens område er
Vejle, Viborg, Ribe, Ringkøbing og Århus Amt. Kredsens
officielle postadresse er sekretariatet

Ny tekst
KREDSENS NAVN ER
DANMARKS BADMINTON
FORDUND – Badminton
Midtjylland og dens område
er de gamle Vejle, Viborg,
Ribe, Ringkøbing og Århus
Amter. Kredsens officielle
postadresse er sekretariatet

Bemærkninger
Forslag stillet af bestyrelsen for
at gøre det nye kaldenavn legalt samt at følge den nye inddeling af Danmark i regioner.
Med vedtagelse af dette forslag
konsekvens rettes kredsens
navn alle andre steder i lovene.

FORSLAG 4
Ændring af kredsens love § 17 – Bestyrelsen a) Valg og sammensætning
Nuværende tekst
Bestyrelsen består af 8 medlemmer: Formand, næstformand, økonomiansvarlig og 5
udvalgsformænd. Formanden
afgår i de lige år. Næstformanden og den økonomiansvarlige
afgår de ulige år. Udvalgsformændene vælges for et år.

Ny tekst
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, økonomiansvarlig og 2
aktivitetsansvarlige. Formanden afgår i de lige år. Næstformanden og den økonomiansvarlige afgår de ulige år. De
aktivitetsansvarlige
vælges
for 2 år (første gang dog kun
for 1 år) og afgår på skift
hvert andet år.
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Bemærkninger
Forslag stillet af bestyrelsen for
at nærme sig den måske kommende nye struktur i Badminton Danmark

