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PROGRAM
18.00
19.00

22.00

Spisning – præsentation af de fremmødte
Årsmødet starter
Undervejs kåring af Året Leder, Årets Ungdomsklub og Årets Træner
samt diverse indlæg vedr. Flere Fjer, den nye skolereform og inspiration
til at bruge VM 2014 til at få flere medlemmer
Afslutning

INDHOLDSFORTEGNELSE

Kredsens beretning
Formanden
Senior – veteran - dommer
Ungdom

side 4
side 5
side 6

Regnskab/Budget
Regnskab 2012/2013 – Budget 2014/2015
Status
Revisionspåtegning

side 7
side 9
side 10

Forslag
Lovændringsforslag – fra bestyrelsen

side 11

2

Årsmøde

BADMINTON MIDTJYLLAND

2014

DAGSORDEN

1. Godkendelse af repræsentanter
2. Valg af dirigent
3. Kredsen aflægger beretning (udsendt på forhånd)
Herefter suspenderes årsmødet for:
Kåring af Årets Leder 2014, Årets Ungdomsklub 2014 og Årets Træner 2014
samt
indlæg fra
Badminton Danmark om Flere Fjer v/René Toft, formand
DIF om Skolereformen v/ Gitte Minor Petersen
kredsen om brug af VM til medlemsrekruttering v/ Kirsten Leth og
Jesper Christiansen
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 – villig til genvalg
Aktivitetsansvarlige
Ungdom: Karsten W Hansen (for 2 år) – villig til genvalg
Senior/dommer/veteran: Carsten Nielsen –ikke på valg
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 Badminton Danmarks årsmøde lørdag den 10. maj
2014 i Idrættens Hus, Brøndby
12. Eventuelt
3

Årsmøde

BADMINTON MIDTJYLLAND

2014

FORMANDSBERETNING
Sæsonen 2013-14 har været præget af rigtig mange gode aktiviteter i kredsen. Der er i år blevet afprøvet et par nye tilbud, men ellers har det i høj grad været vores traditionelle aktiviteter, der har
været meget brugt. Lidt bekymrende er det dog, at vore store individuelle turneringer – bl.a. jyskfynske mesterskaber – har haft et faldende deltagerantal.
Se i øvrigt mere om aktiviteterne under udvalgsberetningerne.
Generelt har vi haft en god udvikling i kredsen. Vi har fået 10 nye klubber, og vi har aldrig haft så
mange klubber som nu. Det er dog lidt paradoksalt, at det ikke medfører, at vi får større medlemsfremgang. Årsagen til dette skyldes en landsdækkende tendens: Badmintonklubberne skrumper
medlemsmæssigt.
Det er selvfølgelig bekymrende, at selv velfungerende klubber mister medlemmer. Når man ser lidt
bagom tallene, viser det sig, at det store frafald er i aldersgruppen 20-50 år. Antallet af ungdomsspillere har ikke ændret sig så meget, og faktisk er der en vækst i aldersgruppen over 60 år.
Jeg håber, at vi på årsmødet kan få en god drøftelse af hvilke tiltag, der kan gøres for at ændre på
den lidt negative medlemsudvikling.
Et andet punkt, som vi har valgt at tage op som hovedemne på årsmødet er den nye folkeskolereform. Nogle klubber har følt sig presset af den kommende skolereform, men jeg synes faktisk, at
den ændrede skoledag giver mange klubber forøgede rekrutteringsmuligheder. Så mød op og hør
om mulighederne!
Endelig vil vi også gerne gøre klubberne opmærksom på verdensmesterskaberne i august måned.
De skal jo foregå i Danmark i Arenaen i Ballerup. Vi forventer, at det bliver en særdeles velorganiseret og spændende turnering, som vil profilere badminton højt i pressen og i folks bevidsthed. Det
skal klubberne benytte sig af. Det giver en helt unik mulighed for klubberne, at der i starten af sæsonen vil være så meget fokus på badminton. Det bør udnyttes maximalt både til rekruttering og
fastholdelse af medlemmer. Kirsten og Jesper vil på årsmødet komme med spændende inspiration
hertil.
På forbundsplan er der besluttet specielt to ting, der direkte berører klubberne.
1. Et nyt kontingentsystem, som for 80 % af klubberne har gjort det billigere at være medlem.
2. Fællesaktiviteter på tværs af kredsene. Første fokus område er holdturneringen, hvor der laves et fælles turneringsreglement, og hvor hovedparten af seniorturneringen bliver organiseret i en vest – og øst del.
Lokalt har vi også allerede i denne sæson etableret et fælles dommerområde for Fyn, Sønder- og Midtjylland.
Jeg vil gerne slutte denne skriftlige beretning med en tak til klublederne for et godt og konstruktivt
samarbejde igennem sæsonen og en stor tak til kredsens bestyrelsesmedlemmer, aktivitetsledere og
ansatte for endnu en flot og engageret indsats.

Jens Dall-Hansen
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BERETNING FOR DOMMER/SENIOR/VETERAN
Dette er den anden sæson med organisering af arbejdet i aktivitetsområder. Det er min vurdering, at det har
været en positiv ændring.
I hverdagen styres det administrative fra kontoret (fru Gram), og aktivitetslederne involveres kun, hvis det er
nødvendigt. Det er eksempelvis i forbindelse med sæsonplanlægning, planlægning af mesterskaber og kurser
og ved behandling af protester og lignende.
Det er mit indtryk at ”arbejdsbelastningen”, for de enkelte aktivitetsledere, er overkommelig set over sæsonen, men at der kan være pres på i nogle få kortere forløb.

Dommer
Før sæsonstarten blev man enige med Sønderjylland og Fyn om et formaliseret samarbejde. I praksis betyder
det at administrationen køres fra Midtjyllands kontor. Der er fælles dommerudkald, kurser arrangeres i fællesskab, der er ”grænseoverskridende” samarbejde når dommere fra en kreds, dømmer kampe i en anden. Det
forventes, at alle opnår fordele ved samarbejdet, og det er under alle omstændigheder godt, at vilkårene for
samarbejdet er blevet beskrevet.
Rekruttering af nye dommere har været rigtig vanskelig i en længere periode. Specielt har det været en udfordring, at samle nye aspiranter til fælles undervisning. Det ser nu ud til at elektronikken kommer os til
hjælp, lige præcis på det område. I starten af året kom de første aspiranter igennem uddannelsen efter at have
forberedt sig hjemme ved egen PC. De bestod alle, og bedømmerne var meget tilfredse med det høje niveau.
I december måtte vi desværre konstatere, at H.C. Mouritsen ønskede at stoppe som dommerleder, med øjeblikkelig varsel. Det er jeg ked af, men jeg håber at HC fortsat vil være aktiv i Badminton Midtjylland.
Til gengæld er det glædeligt at Flemming Holmgaard har sagt ja til at være ny dommerleder.

Senior
Vi valgte, allerede med virkning fra indeværende sæson, at sløjfe ”kvalifikationsrækken”. Midtjylland var
den eneste kreds der havde sådan en, og vi vidste at holdturneringen alligevel skulle harmoniseres fuldstændigt fra sæsonen 2014/15. Sløjfningen gave ikke anledning til problemer, og i praksis betyder det blot at den
laveste række nu er serie 3, hvor det i sidste sæson var serie 2. Deltagermæssigt er der en pulje færre i den
laveste række, det svarer til 6 færre hold. Sidste år var der en tilsvarende fremgang.
Et par protester i Jyllandsserien beskæftigede aktivitetslederen i juleferien, og nordjyderne og sønderjyderne
fandt ud af, at de også skal bidrage, når det handler om JS.

Veteran
I starten af sæsonen blev der spillet VM for veteraner i Tyrkiet. 13 spillere fra Badminton Midtjylland deltog
i turneringen, og de repræsenterede kredsen på fornem vis. Der blev bragt mange medaljer hjem, men specielt Martin Quist, Højbjerg skal nævnes, idet han blev dobbelt verdensmester. Flot!
Holdturneringen er blevet noget mindre siden sidste år. Faktisk er antallet af hold faldet fra 17 til 12. Desværre mangler vi tilmeldinger fra en del af kredsens største klubber. Indtrykket er ellers, at turneringen afvikles på en god måde. Der bliver spillet gode og jævnbyrdige kampe, og der er plads og tid til socialt samvær
efter kampene.
JM er blevet til JFM efter at fynboerne nu også kan deltage i turneringen. Vi havde lavet aftaler med et par
nord- og sønderjyder for at sikre større oplysning om mesterskaberne lokalt. Det hjalp dog ikke meget, måske fordi vi desværre havde fået lagt turneringen i en seniorholdturneringsrunde. Mesterskaberne måtte aflyses på grund af for få tilmeldte. Til næste år ”harmoniserer” vi med Sjælland og København, og holder JFM i
november.
Fremover skal vi måske arbejde med et projekt, om fastholdelse af seniorspillere i forbindelse med overgangen til veteran.

Carsten Nielsen
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BERETNING FOR UNGDOM
Holdturnering
Holdturneringen er en vigtig aktiv for kredsen. I denne sæson har holdturneringen for første gang været en
pointgivende turnering for både Badminton Danmark og DGI. Det har helt sikkert givet en del opstartsspørgsmål, men forhåbentlig har det været med til at give holdturneringen et fælles løft.
Fællesaktiviteter med de 2 andre jyske kredse
Vi startede sæsonen med fælles elitesamling som samtidig skulle bruges til informationsmøde omkring fællesrejser, men tilslutningen fra forældre var lig ingen. Efterfølgende har vi lukket fællesrejser ned.
Kredsens fælles ting er JM individuelt, JM hold og holdturneringen 4+3 det tidligere Vestserien.
Holdturneringen 4+3 er klart det bedste aktiv. JM individuelt har stadig tilbagegang og skal evalueres igen.
JM hold bliver med mindre tilslutning, da kredsene har forskellige hold i deres turnering, så her skal vi også
have drøftet denne aktivitets fremtid. JM hold spilles i Hammel lørdag 12. april.
Danish Junior Cup og kredsmatch
Danish Junior Cup efterårsferiens store kredsaktivitet. Vi havde i år en suveræn tur og var næsten ved at gøre
rent bord. GULD til U13, GULD til U15 og SØLV til U17. Finalen tabt 5-4.
Kredsmatch blev endnu en gang afviklet med succes i Strib. Middelfart kan bare det arrangement. Sammensætningen af holdspil, træning og stor fokus på det sociale spiller godt sammen ved denne aktivitet.
Kredsmesterskaber
En af kredsens store arrangementer. Tilslutningen var på uændret niveau.. Jeg vil benytte lejligheden til at
sige tak for indsatsen til alle de klubber som var os behjælpelig med mesterskaberne. Vi håber i er med igen
til næste år. Uden jeres hjælp, så var der ingen mesterskaber.
Træningssamling
Tilslutningen til vores træningssamlinger i Magion, Grindsted har aldrig været større. I denne sæson har vi
hver gang haft 50-60 spillere med. En aktivitet der kræver tid, planlægning og penge.
Det er i denne sæson lykkes for Torben, at få U13 landstræneren forbi og deltage i et par af vores samlinger.
Tak til Torben og Hanne Gram for alt det praktiske til hver samling samt til vore 3 gruppetrænere.
Som afslutning på samlingerne vil der igen blive arrangeret en fælles tur til udlandet.
DMU
Danmarks Mesterskaber for Ungdomsspillere (M, A, B og C spillere) blev igen afviklet i Grindsted. Et super
arrangement med 1100 deltagere. Mange af kredsens klubber deltog i arrangement. I 2014 foregår det i
weekenden 25.-27.april.
DM Individuelt, hold
Vi har i år U13 og U19 individuelle mesterskaber i vores kreds med U13 i Viby og U19 i Højbjerg.
U17 DM hold i weekenden 29.-30. marts i Randers. Til DM hold har vores kreds 2 faste pladser i alle årgange, men vi indstiller gerne et 3. og 4. hold i hver årgang, og håber de får muligheden.
Årets Ungdomsklub i DBF Midtjylland
På kredsens årsmøde vil jeg orientere om, hvem vi har valgt som Årets Ungdomsklub i denne sæson.
Afslutning
Til slut vil jeg takke alle de ansvarlige for vores ungdomsaktiviteter. Tak til kredsens bestyrelse og ikke
mindst Hanne Gram på kontoret. Tak for samarbejdet med klubberne. Ser frem til sæsonen 2014-15.

Karsten Westergård Hansen
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REGNSKAB/BUDGET

REGNSKAB 1. JULI 2012 - 30. JUNI 2013
Regnskab
12/13

Budget
12/13

Budget
13/14

Budget
14/15

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

293.765 330.000 300.000 284.000
900
2.000
0
0
10.971 15.000 12.000 12.000
305.636 347.000 312.000 296.000

UDGIFTER
SENIOR
Holdturnering
Bøder, trækning hold, protestgebyr
Møder o. lign.
SeniorEliteProjekt
Jyllandsserien
SENIOR I ALT

-34.450
-16.100
300
0
-24.614
-74.864

-25.000
-10.000
1.000
55.000
-25.000
-4.000

-25.000
-10.000
1.000
0
-25.000
-59.000

-35.000
-10.000
1.000
0
-30.000
-74.000

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

-23.831
-18.987
59.732
3.428
6.962
-7.195
-119
5.615
775
34.113
60.493

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

-15.000
-45.000
60.000
0
5.000
-15.000
0
15.000
25.000
30.000
60.000

-15.000
-25.000
60.000
0
3.000
-15.000
0
8.000
0
34.000
60.000

-6.850
300
0
4.581
-1.969

-6.000
1.000
5.000
2.000
2.000

-6.000
1.000
5.000
3.000
3.000

-6.000
1.000
0
5.000
0

VETERAN/MOTION
Holdturnering
Møder o. lign.
Træningsturneringer
Jyske mesterskaber
VETERAN/MOTION I ALT
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Regnskab Budget
12/13
12/13

Budget
13/14

Budget
14/15

INSTRUKTØR- OG TRÆNERUDVALG
INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG I ALT

1.870

20.000

10.000

15.000

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

950
0
2.180
1.250
0
4.380

7.000
10.000
5.000
5.000
-6.000
21.000

6.000
9.000
5.000
2.000
0
22.000

6.000
7.000
7.000
2.000
20.000

2.799
5.704
57.000
65.503

5.000
15.000
60.000
80.000

5.000
15.000
60.000
80.000

5.000
5.000
60.000
70.000

UDVIKLINGSKONSULENTER
Opstartsaktiviteter
Infomøder
Lønandel mm
UDVIKLINGSKONSULENTER I ALT
ADMINISTRATION
Bestyrelsesmøder
Telefon – bestyrelse
Telefon/Bredbånd kontor
Porto – kontor
Kontorartikler
Løn kontor
”salg” arbejdstimer
Årsmøder
Gaver

10.517 25.000 20.000 20.000
4.000
8.000
8.000
8.000
14.230 10.000 12.000 15.000
1.168
1.000
1.000
1.000
0
2.000
2.000
1.000
204.000 205.000 205.000 215.000
-64.500 -70.000 -50.000 -65.000
21.545 15.000 20.000 25.000
4.212
5.000
5.000
4.000
2.310
5.000
5.000 10.000
17.301 25.000 25.000 30.000
7.131
5.000
5.000
5.000
12.437
5.000
5.000
5.000
4.606
6.000
4.000
5.000
2.101
5.000
3.000
2.000
241.058 252.000 270.000 281.000

Diverse møder
Lederarrangementer mm
EDB – kontor
EDB – bestyrelse
Årets titler
Diverse/ATP/Gebyrer/Forsikring Netbank
ADMINISTRATION IALT
Projekter

0

Møder fælles jyske

4.458

UDGIFTER I ALT

35.000

6.000

3.000

3.000

300.929 437.000 389.000 410.000

RESULTAT

4.707
8

-90.000
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STATUS pr. 30. JUNI 2013
2011/2012

2012/2013

880.311
7.026
25.395
0
912.732

467.052
7.877
25.394
400.000
900.323

Tilgodehavender
Diverse tilgodehavender

57.370

44.240

Beholdninger
Bolde 75 dus.

12.375

10.618

127.998

129.118

1.110.475

1.084.299

57.410
12.058
69.468

25.731
11.734
37.465

Fond
Formue primo
Renter
Ydet tilskud
Formue fond ultimo

128.763
1.735
-2.500
127.998

127.998
1.120
0
129.118

Ordinær formue
Formue primo
Årets resultat
Formue ultimo

896.051
16.958
913.009

913.009
4.707
917.716

1.110.475

1.084.299

AKTIVER
Likvid beholdning
Sparekassen Kronjylland - folie
Danske Bank
Investeringsbeviser 254 styk
Den jyske Sparekasse

Fond
Sparekassen Kronjylland – aftalekonto
AKTIVER I ALT
PASSIVER
Kortfristet gæld
Skyldige omkostninger
Skat & arbejdsmarkedsbidrag
Kortfristet gæld i alt

PASSIVER I ALT

Jens Dall-Hansen, formand

Henning Lund, Økonomiansvarlig

Karsten W Hansen,
ansvarlig ungdom/træner

Jørn Gade, næstformand

Carsten Nielsen,
ansvarlig senior/veteran/dommer
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REVISION
Som valgte revisorer har vi foretaget en kritisk gennemgang af regnskabet for perioden 1. juli 2012
til 30. juni 2013.
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 7.707 kr. mod et budgetteret underskud på 90.000 kr.
Den store difference mellem budget og regnskab skyldes primært faldende medlemstal, aflyste arrangementer og lavere tilslutning til arrangementer.
Gennemgang af regnskab og status har derudover ikke givet anledning til bemærkninger.
Randers, den 17. februar 2014

_________________________________
Erik H. Sørensen

__________________________________
Knud B. Nielsen
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FORSLAG
Langt hovedparten af ændringerne er baseret på beslutninger på forbundsplan, og er dermed konsekvensrettelser, som vi er forpligtet til at lave.
Der vil reelt kun kunne være drøftelser omkring §15: Udvælgelse af kredsens repræsentanter til
forbundets repræsentantskabsmøde
Nuværende tekst
§ 2. Indordning i forbund
skal være medlem af BADMINTON
DANMARK (BD) under DANMARKS
IDRÆTS-FORBUND (DIF) og THE
INTERNATIONAL BADMINTON FEDERATION (IBF).
Alle medlemmer under Badminton
Midtjylland er underkastet de love og
bestemmelser, som de nævnte centralforbund måtte fastsætte.

Ny tekst
§ 2. Indordning i forbund
skal være medlem af BADMINTON
DANMARK (BD) under DANMARKS
IDRÆTS-FORBUND (DIF) og Badminton World Federation (BWF)
Alle medlemmer under Badminton
Midtjylland er underkastet de love og
bestemmelser, som de nævnte centralforbund måtte fastsætte.

§ 6. Kontingent, abonnementsafgift
og statistisk skema
a) Kontingent:
Som kontingent til Badminton Midtjylland yder klubberne et årligt bidrag pr.
aktivt klubmedlem. Kontingentets størrelse fastsættes på Badminton Midtjyllands årsmøde. Herudover betales til
Badminton Midtjylland det lovmæssige
kontingent til Badminton Danmark.

§ 6. Kontingent, abonnementsafgift
og statistisk skema
a) Kontingent:
Klubberne skal betale et årligt kontingent til Badminton Danmark. Kontingentet fastsættes på Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde, jf.
Reglement for medlemskab af Badminton Danmark. Klubbernes kontingent
fordeles mellem forbund og kreds efter
den af forbundets repræsentantskabsmødes vedtagne fordelingsnøgle,
jf. bilag A til Reglement for medlemskab af Badminton Danmark
b) Fællesbestemmelser for ovennævnte ydelser:
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 kontingentberegningen
som fastsættelsen af obligatoriske
abonnementsafgifter
Klubberne skal afregne med forbundet
til de udsendte terminer (for nuværende i marts/april måned)
Passive medlemmer, hvorved forstås
sådanne, der alene er medlemmer af
en klub for at støtte denne økonomisk,
er kontingentfri til Badminton Danmark.

b) Fællesbestemmelser for ovennævnte ydelser:
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 kontingentberegningen som fastsættelsen af obligatoriske abonnementsafgifter
Klubberne skal afregne med Badminton Midtjylland senest 14 dage før
kredsens årsmøde.
Passive medlemmer, hvorved forstås
sådanne, der alene er medlemmer af
en klub for at støtte denne økonomisk,
er kontingentfri til kredsen og medregnes ikke ved fastsættelsen af antallet
af obligatoriske abonnementer på
Badminton Danmarks blad.
Sådanne passive medlemmer kan ikke
indvælges i Badminton Midtjyllands og
Badminton Danmarks ledelse.

Sådanne passive medlemmer kan ikke
indvælges i Badminton Midtjyllands og
Badminton Danmarks ledelse.
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Begrundelse

IBF har fået nyt navn.

Badminton Danmarks
har overtaget kontingentopkrævningen

Badminton Danmark har
overtaget kontingentopkrævningen

Årsmøde

BADMINTON MIDTJYLLAND

Første gang en klub indmeldes i Badminton Danmark/Badminton Midtjylland, er den - hvad angår Badminton
Danmark - kontingentfri i indmeldelsesåret samt de to efterfølgende kalenderår.
Kontingent til Badminton Midtjylland i
denne periode fastsættes af kredsen.
Efter ovennævnte periode betales fuldt
kontingent til forbund og kredsen.
Badminton Midtjyllands bestyrelse er
bemyndiget til på eventuel ansøgning
herom at nedsætte kontingent for klubber, der på grund af særlige forhold i
kortere eller længere tid er afskåret fra
at udøve badmintonspillet.
c) B-medlemskab
Det er muligt for en klub at blive optaget som B-medlem. En klub med Bmedlemskab betaler et mindre årligt
beløb til kredsen. Beløbets størrelse
besluttes på årsmødet. Bmedlemskabet giver klubben ret til at
deltage i årsmødet med taleret, deltage
i kredsens kurser og breddearrangementer og en del af kredsens holdturnering og øvrige turneringsaktiviteter
(beskrevet i turneringsreglementet).
§ 7. Kredsens opgaver
Som overordnet faglig og administrativ
myndighed inden for badmintonidrætten i Badminton Midtjyllands område
har kredsen følgende opgaver:
a) at virke for samarbejde i såvel
idrætslig som administrativ henseende
mellem kredsens medlemmer
b) at repræsentere og i almindelighed
varetage sine medlemmers interesser
såvel indadtil som udadtil,
c) at medvirke til samarbejde med landets øvrige kredse
d) at våge over overholdelse af Badminton Danmarks amatørreglement og
Badminton Danmarks ordensreglement
e) at være fællesorgan gennem Badminton Danmark for sine medlemmer
over for offentlige institutioner og udenlandske hovedorganisationer, til hvilke
henvendelser derfor kun må ske gennem kredsen, jf. den i § 4 fastsatte
forretningsgang
f) at forvalte de af Badminton Danmark
til rådighed for kredsen stillede midler
g) at overvåge overholdelsen af de for
badmintonspillet af Badminton Danmark bekendtgjorte spilleregler m.v.
h) at tilrettelægge og administrere
kredsens holdturnering
i) at afholde turnering om kredsens
individuelle mesterskaber

2014

Kontingentfrihed for nye
klubber eksisterer ikke
længere

B-medlemskab eksisterer ikke mere

§ 7. Kredsens opgaver
Som overordnet faglig og administrativ
myndighed inden for badmintonidrætten i Badminton Midtjyllands område
har kredsen følgende opgaver:
a) at virke for samarbejde i såvel
idrætslig som administrativ henseende
mellem kredsens medlemmer
b) at repræsentere og i almindelighed
varetage sine medlemmers interesser
såvel indadtil som udadtil,
c) at medvirke til samarbejde med landets øvrige kredse
d) at våge over overholdelse af Badminton Danmarks amatørreglement og
Badminton Danmarks ordensreglement
e) at være fællesorgan gennem Badminton Danmark for sine medlemmer
over for offentlige institutioner og udenlandske hovedorganisationer, til hvilke
henvendelser derfor kun må ske gennem kredsen, jf. den i § 4 fastsatte
forretningsgang
f) at forvalte de af Badminton Danmark
til rådighed for kredsen stillede midler
g) at overvåge overholdelsen af de for
badmintonspillet af Badminton Danmark bekendtgjorte spilleregler m.v.
h) at tilrettelægge og administrere
kredsens holdturnering
i) at afholde turnering om kredsens
individuelle mesterskaber
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BADMINTON MIDTJYLLAND

j) at afholde instruktør- / trænerkurser
k) at varetage fornøden bekendtgørelse af de i Badminton Danmark fastsatte love og trufne bestemmelser samt i
fuld udstrækning sørge for disses efterlevelse inden for kredsen
l) at forvalte udsendelse af instruktører
til de af klubberne, der fremsætter ønske herom til kredsens instruktørleder, i
overensstemmelse med vedtægterne
for Badminton Danmarks instruktørorganisation
m) i kredsens spilleudvalg at træffe
afgørelser i stridigheder i forbindelse
med de af Badminton Midtjylland udskrevne turneringer

k) at varetage fornøden bekendtgørelse af de i Badminton Danmark fastsatte love og trufne bestemmelser samt i
fuld udstrækning sørge for disses efterlevelse inden for kredsen

2014
Al virksomhed vedr.
trænere/instruktører
ligger hos Badminton
Danmark –
efterfølgende pinde omdøbes j - k

m) i kredsens spilleudvalg at træffe
afgørelser i stridigheder i forbindelse
med de af Badminton Midtjylland udskrevne turneringer.

§ 8. Spilleregler
Som spilleregler for alle medlemmer
under Badminton Danmark gælder de
af THE INTERNATIONAL BADMINTON FEDERATION til enhver tid fastsatte.

§ 8. Spilleregler
Som spilleregler for alle medlemmer
under Badminton Danmark gælder de
af Badminton World Federation til enhver tid fastsatte.

§ 14. Deltagere, valg og virksomhed
Hver klub har på årsmødet én stemme
for hver påbegyndt 100 aktive medlemmer, dog maksimum 3 stemmer.
Bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.
Stemmeretten kan kun udøves ved
personligt fremmøde på årsmødet.
Opgørelse af klubbernes antal af repræsentanter sker på basis af de pr. 1.
december i sæsonen, ifølge de statistiske skemaer, opgjorte antal klubmedlemmer.
Herudover har alle klubmedlemmer og
æresmedlemmer taleret.
Årsmødet, som er højeste myndighed i
alle kredsens anliggender, vælger
medlemmer til bestyrelsen, repræsentanter til Badminton Danmarks årsmøde og revisorer og diverse suppleanter,
jf. den i § 15 nævnte dagsorden.

§ 14. Deltagere, valg og virksomhed
Hver klub har på årsmødet én stemme
for hver påbegyndt 100 aktive medlemmer, dog maksimum 3 stemmer.
Bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.
Stemmeretten kan kun udøves ved
personligt fremmøde på årsmødet.
Opgørelse af klubbernes antal af repræsentanter sker på basis af de medlemstal, som klubberne i januar måned
den pågældende sæson har indberettet til Danmarks Idrtæts-Forbund via
medlemstalsportalen.
Herudover har alle klubmedlemmer og
æresmedlemmer taleret.
Årsmødet, som er højeste myndighed i
alle kredsens anliggender, vælger
medlemmer til bestyrelsen, repræsentanter til Badminton Danmarks årsmøde og revisorer og diverse suppleanter,
jf. den i § 15 nævnte dagsorden.

§ 15. Ordinært årsmøde
Mødet afholdes hvert år i marts/april
måned. Mødet afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Indkaldelse til mødet skal ske skriftligt
til klubberne med mindst 4 (fire) ugers
varsel.
Forslag til behandling på årsmødet skal
af klubberne indsendes til kredsens
postadresse senest 3 uger før mødets
afholdelse. Sådanne eventuelt modtagne forslag optages på den specificerede dagsorden. Om sager, der ikke
således er opført på dagsordenen, kan
der ikke tages bindende beslutning.

§ 15. Ordinært årsmøde
Mødet afholdes hvert år i marts/april
måned. Mødet afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Indkaldelse til mødet skal ske skriftligt
til klubberne med mindst 4 (fire) ugers
varsel.
Forslag til behandling på årsmødet skal
af klubberne indsendes til kredsens
postadresse senest 3 uger før mødets
afholdelse. Sådanne eventuelt modtagne forslag optages på den specificerede dagsorden. Om sager, der ikke
således er opført på dagsordenen, kan
der ikke tages bindende beslutning.

13

IBF har fået nyt navn.

Ny online procedure
vedr. indberetning af
medlemstal

Årsmøde

BADMINTON MIDTJYLLAND

Den specificerede dagsorden skal udsendes til klubberne senest 14 dage
før mødets afholdelse og skal indeholde følgende punkter:

Den specificerede dagsorden skal udsendes til klubberne senest 14 dage
før mødets afholdelse og skal indeholde følgende punkter:

1. Godkendelse af repræsentanter
2. Valg af dirigent
3. Kredsen aflægger beretning
(udsendes på forhånd)
4. Fremlæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse
(udsendes på forhånd)
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)
Næstformand (ulige år)
Økonomiansvarlig (ulige år)
2 aktivitetsansvarlige (for 2 år
– afgår på skift hvert andet år.
8. Valg af 1 revisor (lige år)
9. Valg af 1 revisor (ulige år)
10. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1
år)
11. Valg af repræsentanter til Badminton Danmarks årsmøde

1. Godkendelse af repræsentanter
2. Valg af dirigent
3. Kredsen aflægger beretning (udsendes på forhånd)
4. Fremlæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse (udsendes på
forhånd)
5. Behandling af indkomne forslag
6. a) Fremlæggelse af budget til orientering

12. Eventuelt
Repræsentanternes stemmeafgivelse
sker ved personligt fremmøde på årsmødet. Valgbar som dirigent er ethvert
medlem under Badminton Midtjylland,
som ikke har sæde i kredsens bestyrelse, selv om vedkommende ikke har
stemmeret på årsmødet. Dirigenten,
der med bindende virkning afgør alle
spørgsmål angående behandlings- og
afstemningsmåden, vælges af årsmødet under ledelse af kredsens formand,
der tillige leder dagsordenens første
punkt.
Indsigelser mod årsmødets lovlighed
(dvs. indsigelser mod indvarslingen
og/eller beslutnings-dygtigheden) skal for at kunne tages til følge - fremsættes
før forhandlingerne tager deres begyndelse, og dirigenten skal forespørge,
om nogen har indvendinger at gøre.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når
bestyrelsen eller mindst 10 af de tilstedeværende, stemmeberettigede repræsentanter forlanger det. Endvidere
skal der være skriftlig afstemning, såfremt der ved person-valg opstilles
flere kandidater, end der skal vælges.
Årsmødet er beslutningsdygtig uden
hensyn til antallet af de fremmødte
repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer. Beslutninger tages på mødet

2014

følge af ændring af kontingentproceduren
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
- Formand (lige år)
- Næstformand (ulige år)
- Økonomiansvarlig (ulige år)
- 2 aktivitetsansvarlige (for 2 år – afgår
på skift hvert andet år.
8. Valg af 1 revisor (lige år)
9. Valg af 1 revisor (ulige år)
10. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
11. Udpegning af repræsentanter til
Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde
12. Eventuelt
Repræsentanternes stemmeafgivelse
sker ved personligt fremmøde på årsmødet. Valgbar som dirigent er ethvert
medlem under Badminton Midtjylland,
som ikke har sæde i kredsens bestyrelse, selv om vedkommende ikke har
stemmeret på årsmødet. Dirigenten,
der med bindende virkning afgør alle
spørgsmål angående behandlings- og
afstemningsmåden, vælges af årsmødet under ledelse af kredsens formand,
der tillige leder dagsordenens første
punkt.
Indsigelser mod årsmødets lovlighed
(dvs. indsigelser mod indvarslingen
og/eller beslutnings-dygtigheden) skal for at kunne tages til følge - fremsættes
før forhandlingerne tager deres begyndelse, og dirigenten skal forespørge,
om nogen har indvendinger at gøre.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når
bestyrelsen eller mindst 10 af de tilstedeværende, stemmeberettigede repræsentanter forlanger det. Endvidere
skal der være skriftlig afstemning, såfremt der ved person-valg opstilles
flere kandidater, end der skal vælges.
Årsmødet er beslutningsdygtig uden
hensyn til antallet af de fremmødte
repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer. Beslutninger tages på mødet
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Det har i flere år ikke
været muligt at vælge
på årsmøderne

Årsmøde

BADMINTON MIDTJYLLAND

ved almindelig stemme-flerhed, dog
kræves der til vedtagelse af love og
ændringer af disse, at mindst 2/3 (to
tredjedele) af de i mødet delegerede,
godkendte stemmeberettigede stemmer herfor.
Stemmeret har repræsentanterne og
bestyrelsesmedlemmerne og stemmeretten udøves personligt.
Over årsmødets forhandlinger føres en
protokol, der underskrives af formanden, dirigenten og referenten.

§ 17. Bestyrelsen
a) Valg og sammensætning:
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.
Genvalg kan finde sted. Ved afgang fra
bestyrelsen uden for tur følges Badminton Danmarks love
Alle medlemmer af bestyrelsen skal på
den dag, de vælges, have opnået
myndighedsalder og være aktivt medlem af en klub (forening) henhørende
under Badminton Midtjylland, men de
behøver ikke at deltage på generalforsamlingen, når de blot forinden mødet
gennem en af dettes stemmeberettigede deltagere har givet bindene tilsagn
om at ville modtage valg.
Udvalgenes funktionsperiode er fra 1.
juli til 30. juni. Nyvalgte udvalgsformænd forventes dog at deltage aktivt i
planlægningen af den nye sæson.
§ 18. Forretningsudvalget
Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden, den økonomiansvarlige og op til to repræsentanter, der
vælges blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Udvalget kan tilkalde andre bestyrelsesmedlemmer til sine
møder.
Med ansvar over for bestyrelsen leder
forretningsudvalget kredsens daglige
arbejde og træffer herunder afgørelser
i alle sager, der ikke kræver bestyrelsesbeslutning.
Forretningsudvalget indkaldes til møde

ved almindelig stemme-flerhed, dog
kræves der til vedtagelse af love og
ændringer af disse, at mindst 2/3 (to
tredjedele) af de i mødet delegerede,
godkendte stemmeberettigede stemmer herfor.
Stemmeret har repræsentanterne og
bestyrelsesmedlemmerne og stemmeretten udøves personligt.
Over årsmødets forhandlinger føres en
protokol, der underskrives af formanden, dirigenten og referenten.
Ved udpegning af repræsentanter til
Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde har kredsbestyrelsens og
aktivitetsledere fortrinsret. Øvrige pladser tildeles interesserede klubrepræsentanter, og normalt vil en klub kun få
en repræsentant med stemmeret.
§ 17. Bestyrelsen
a) Valg og sammensætning:
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
og afgår på skift hvert andet år.

2014

Bestyrelsen mener, det
er mest fair, at man som
udgangspunkt kun har 1
stemme pr. klub.

Valget første gang har
fundet sted.

Genvalg kan finde sted. Ved afgang fra
bestyrelsen uden for tur følges Badminton Danmarks love
Alle medlemmer af bestyrelsen skal på
den dag, de vælges, have opnået
myndighedsalder og være aktivt medlem af en klub (forening) henhørende
under Badminton Midtjylland, men de
behøver ikke at deltage på generalforsamlingen, når de blot forinden mødet
gennem en af dettes stemmeberettigede deltagere har givet bindene tilsagn
om at ville modtage valg.
Udvalgenes funktionsperiode er fra 1.
juli til 30. juni. Nyvalgte udvalgsformænd forventes dog at deltage aktivt i
planlægningen af den nye sæson.

Kredsen har i flere år
ikke brugt forretningsudvalget, og det er i dag
det samme som bestyrelsen
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af formanden, så ofte denne finder det
nødvendigt, eller når mindst 2 medlemmer af udvalget fremsætter ønske
herom.
Udvalget er beslutningsdygtigt, når
mindst 4 udvalgsmedlemmer er til stede. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget.
Forretningsudvalget fastsætter i øvrigt
selv sin forretningsorden og skal føre
protokol over sine møder.
§ 19. Udvalgene
a) Udover de i § 15 nævnte udvalg
kan bestyrelsen nedsætte de udvalg, den finder det fornuftigt.
b) Bestyrelsen udarbejder en beskrivelse af de forskellige udvalgs arbejdsopgaver.
Antal medlemmer i udvalgene fastlægges efter arbejdsopgaver. Udvalgsformanden vurderer behovet
og indstiller personer til udvalget.
Bestyrelsen skal godkende denne
indstilling.

§ 19. Udvalgene
a) Udover de i § 15 nævnte udvalg kan
bestyrelsen nedsætte de udvalg og
udpege de aktivitetsledere, den finder
det fornuftigt.
b) Bestyrelsen udarbejder en beskrivelse af arbejdsopgaverne for de forskellige udvalg og aktivitetsledere.
Antal medlemmer i udvalgene fastlægges efter arbejdsopgaver. Udvalgsformanden vurderer behovet og indstiller
personer til udvalget. Bestyrelsen skal
godkende denne indstilling.
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