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Jens Dall-Hansen bød velkommen til alle. Håber vi får en god aften med debat, som alle får glæde af.
Herefter udtalte Jens Dall-Hansen mindeord om Kristian Eriksen, Beder Malling og Mogens Poulsen, Videbæk, som
begge var afgået ved døden. Æret være deres minde.
Deltagerne præsenterede kort sig selv.

1.

Beslutning / Debat
Godkendelse af repræsentanter
I alt 40 fremmødte: 26 klubrepræsentanter + bestyrelses og udvalgsmedlemmer – i alt 24 med stemmeret – 2/3
flertal = 16 stemmer

2.

Valg af dirigent
Knud B. Nielsen blev foreslået og valgt med akklamation.
Knud B. Nielsen takkede for valget – håbede på et godt og sagligt årsmøde med en god debat og konstaterede
derefter årsmødets lovlighed. Ingen indsigelser mod årsmødets lovlighed - ej heller mod beslutningsdygtigheden.
Altid skriftlig afstemning ved personvalg.
Debat efter hver enkelt beretning, men afstemning samlet efter dem alle.

3.

Kredsen aflægger beretning
Bestyrelsens beretning – fremlagt af Jens Dall-Hansen:
Kommentarer til den skriftlige beretning
Hvor er det, vi falder i medlemstal? Det er blandt de 20 - 60-årige, at vi mister mange. Hvad kan vi gøre for enten
at fastholde eller udvide?
Lederproblematik inden for badminton: hvem har det største problem? Hvor ligger badminton? I bunden = har
sværest ved at rekruttere ledere.
Det er de tunge poster, hvor der er de store problemer, f. eks. økonomiposten og formandsposten.
Det er nemmere, hvis man har arbejdsbeskrivelser på opgaverne – måske afgrænsede opgaver.
Dygtige trænere betyder, at børnene bliver i sporten. Derfor: send folk på trænerkurser.
Kredsen har gode klubber, som er flinke til at melde tilbage.
Stor ros til sekretæren.
Kredsen har mange klubber, som har overskud til mange store arrangementer i forbunds og eller kredsregi.
Dejligt – mange tak for det.
På forbundsplan: ny formand, enkelte udskiftninger – man står fælles om opgaverne - i hvert fald Vest for
Storebælt.
Fælles holdturnering Vest for Storebælt – om yderligere 2 år fælles for hele Danmark.
Projekt ”Flere giver mere”: vores konsulenter har gjort et kæmpe arbejde. Mange nye klubber i Badminton
Midtjylland.
Nyt projekt: Flere Fjer. René Toft, vil senere fortælle om det.
Spændende indlæg senere: Flere Fjer, den nye skolereform, VM 2014.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde – tak til aktivitetslederne for endnu en god sæson.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen

Seniorudvalget/Dommerudvalget/Veteranudvalget – fremlagt af Carsten Nielsen:
Supplement til den skriftlige beretning
Anden sæson med aktivitetsledere. Rigtig god ide. Ikke urimelige arbejdsopgaver.
Dommerområdet har etableret samarbejde med Fyn og Sønderjylland i denne sæson. En rigtig god ide.
Samarbejdet fungerer rigtig godt.
Kredsen har før haft svært ved at rekruttere nye dommere – sikkert på grund af at der skulle bruges mere tid. Nu
har de 3 kredse indført en kortere uddannelse, som har vist sig at være super.
Måtte sige farvel til dommerlederen lige før jul – til gengæld har Flemming Holmgaard sagt ja til at overtage
posten som dommerleder
Seniorområdet: Vi havde frygtet lidt forvirring, da vi sløjfede kvalifikationsrækken, men det er gået meget fint.
Vi har 1 pulje mindre i år end sidste år.
Veteranområdet: 13 deltagere ved VM i Tyrkiet. Martin Quist, Højbjerg dobbelt verdensmester.
Holdturneringen er blevet mindre. Måske skal vi koncentrere os mere om ”ungveteranerne”
Fynboerne er kommet med til JM = de jysk-fynske veteranmesterskaber. Ingen succes i denne sæson, da det lå i
en HT-runde. Næste år er det planlagt til november – samme weekend, hvor de andre kredse afholder deres
veteranmesterskaber.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Flemming Holmgaard:
På dommerområdet er der er brug for yngre kræsfter.
Der er flere klubber, som ikke har dommere tilknyttet – det kunne nemt komme til at koste mange penge for
klubberne.
Det er blevet meget nemmere med den ny uddannelsesform

Karsten W Hansen:
Senior holdturneringen: der er langt fra Grindsted til Thisted for serie 2. Måske en ændring af slutspilsformen:
nye puljer i nærområdet omkring juletid????
Carsten Nielsen: har bemærket det. Vi må se på problematikken
René Toft, Badminton Danmark:
Man kunne måske spille mod hinanden internt i puljerne efter grundspillet – de 4 øverste i en pulje og de 4
nederste i en anden pulje.
Jonas Ejsing, Ry: Hvad med hold, som først trækker sig i slutspillet – oprykning endda.
Carsten Nielsen/Hanne Gram: omtalte klub har ikke trukket sig – holdet er udgået grundet 2 afbud. 1 i
grundspillet og 1 i slutspillet.

Kaffepause
Ungdomsudvalget – fremlagt af Karsten W. Hansen
Supplement til den skriftlige beretning
Vores kreds er meget aktiv, når det gælder Badminton Danmark arrangementer.
Holdturneringen ungdom er blevet pointgivende – det har givet debat. Vi har en udfordring – ligger meget tæt
på et samarbejde med DGI.
Fællesrejser: udvalget gjorde en indsats ved sæsonstart for at få rejserne til at fortsætte – men forgæves.
JM for hold: skulle have været afviklet den 12. april, men er aflyst – alt for ringe tilslutning.
Kunne godt tænke sig at vide, hvorfor man evt. IKKE har tilmeldt sit/sine hold.
Tak til Kolding flot arrangement af for 8-nationers U15
DM hold U17– kredsen er selv arrangør i Randers Badmintonhaller. Der var ingen klubber, som var interesserede.
DM individuelt U13 + U19 blev spillet i hhv. Viby og Højbjerg – gode arrangementer. TAK.
Der gøres et ihærdigt stykke arbejde rundt omkring i klubberne.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Mette Pedersen, ØBG:
Holdturnering: for store kørselsafstande.
Træningssamlinger??
Klaus Bundgaard, KLG:
Godt med pointgivende HT – men det giver problemer i forbindelse med dispensationer mv.
Karsten W Hansen: er klar over problematikken, og det løses med henblik på næste sæson. Flere problemer fra
første sæson skal løses – børnesygdomme
Fællestræninger: Vi har ikke de allerbedste med – er heller ikke helt nede i A-rækkerne. Har I nogle spillere,
som I mener burde/gerne vil deltage, så kontakt Torben Hyldgaard eller kontoret.
Klaus Bundgaard, KLG: Kunne man indføre, at der kun gives point, hvis der kun er 1 række mellem spillerne?
Bo, Horn Fårvang: hvordan kan man have 25 point i M-rækken uden at have spillet en eneste
mesterrækkekamp?????
Karsten W Hansen: tager det med på det fælles evalueringsmøde.

Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt vedtaget
Årsmødet blev suspenderet for kåring af:
Årets ungdomsklub, Kolding – er blevet kåret af Karsten W Hansen ved en lejlighed i klubben
Årets Leder: Marianne Kristensen, Vejen – kåret af Jens Dall-Hansen
Årets Træner: Brian Lund, Team Hørning – kåret af Carsten Nielsen
Se indstillingerne på www.badmintonmidtjylland.dk
Gitte Minor Petersen, Danmarks Idræts-Forbund fortalte om Den nye skolereform i relation til foreningerne.
GMP´s power point lægges på www.badmintonmidtjylland.dk – sammen med referatet
René Toft, Badminton Danmark fortalte om forbundets nye projekt: Flere Fjer
Udviklingskonsulenterne Kirsten Leth og Jesper Christiansen gav gode tips til, hvordan man i klubberne
kunne promovere badmintonsporten og sig selv i forbindelse med VM 2014 i Ballerup.
Der udsendes senere til alle klubber ”en værktøjskasse” med en hel masse materiale, som kan bruges til dette
formål.

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Henning Lund
Budgetteringen er ikke for god – skyldes bl.a. manglende kontingent, ingen senior-eliteprojekt – fællesrejser ikke
afholdt mm.
Ingen bemærkninger – regnskabet er godkendt. Skrivefejl i revisionsprotokolatet. Overskud kr. 4707 og ikke kr.
7707
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

5.

Behandling af indkomne forslag:
Alle forslag til lovændringer blev vedtaget – undtaget udskiftning af ordet ”valg” med ”udpegning” § 15 punkt 11
i dagsorden til årsmødet samt i tilføjelsen sidst i paragraffen..

6.
a.

Budget
Fremlæggelse af budget til orientering
Henning Lund forklarede ganske kort det af bestyrelsen foreslåede budget for 2014/2015.
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen

b.

Fastsættelse af kontingent til kredsen
Punktet bortfaldt grundet vedtagelse af lovændringsforslagene.

7.

8.
9.
10.
11.

Valg
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Valg af 2 aktivitetsansvarlige

Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisorsuppleant
Valg af repræsentanter til
Badminton Danmarks
repræsentantskabsmøde
10.05.14 i Brøndby
12. Eventuelt

Jens Dall-Hansen – genvalgt for 2 år
Jørn Gade Petersen – ikke på valg
Henning Lund – ikke på valg
Carsten Nielsen – ikke på valg
Karsten Westergaard Hansen - genvalgt for 2 år
Erik H. Sørensen – genvalgt for 2 år
Knud B. Nielsen – ikke på valg
Pia Kruse, Viby - valgt for 1 år
9 personer med stemmeret
observatører 3 stk. uden stemmeret
Interesserede bedes tilmelde sig hos kredsens sekretær – inden 10.
april.

JENS DALL-HANSEN:
Kredsen har et problem vedr. antal stemmer til klubberne til kredsens årsmøde, da man ikke frigiver
medlemstallene fra DIF før ca. midt i april.
Hvordan stiller I jer til, hvis man ændrer det til, at hver klub i kredsen har 1 stemme?
KWH: vi skal da bare have tallene fra DIF.
JDH: tror ikke på, at det vil kunne lade sig gøre.
Mette, ØBG: hvad med at vente med årsmødet i april?
Andre gav udtryk for, at det kunne man ikke selv tage beslutning. Man var nødt til at gå til sin bestyrelse og
drøfte problematikken.
JDH: Vi ser tiden an og finder en ”teknisk” løsning
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for en god ledelse af årsmødet og overrakte en lille gave i form af et par flasker vin.
Årsmødet slut
Kom godt hjem.
kl. 22.10

