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PROGRAM
18.00
18.45
20.30

22.00

Spisning – præsentation af de fremmødte
Årsmødet starter
Paneldrøftelse: Hvad vil DBF med klubberne? / Hvad vil klubberne med DBF?
Deltagere: Hans Henrik Fløe, formand for DBF
Thomas Lund, direktør i DBF
Jens Dall-Hansen, formand for DBF-Midtjylland
Henrik laursen, formand for Horn/Fårvang IF badminton
Per Christensen, formand for Sejs Svejbæk IF badminton
Henning Rasmussen, formand for Hammel GIF badminton
Afslutning

INDHOLDSFORTEGNELSE

Kredsens beretning
Formanden
Seniorudvalget
Ungdomsudvalget – bredde
Ungdomsudvalget – elite
Leder- og trænerudvalget
Dommerudvalget
Veteranudvalget

side 6
side 8
side 9
side 12
side 13
side 14
side 15

Regnskab/budget
Regnskab 2001/2202 VBD
Regnskab 2001/2002 ØBD
Budget DBF-Midtjylland 2003/2004

side 19
side 21
side 26

Forslag
Forslag 1
Forslag 2
Forslag 3
Forslag 4
Forslag 5
Forslag 6
Forslag 7
Forslag 8

B-medlemskab – Hasle KFUM - lovændring
side 29
Hasle KFUM – holdturnering senior
side 30
Tilmeldingstidspunkt holdturnering – Brabrand IF
side 31
Amtsrepræsentanter – bestyrelsen – lovændring
side 31
Arbejdsbeskrivelser til udvalg – bestyrelsen – lovændring
side 31
Nyt navn til Leder- og trænerudvalget – bestyrelsen – lovændring side 32
Antal personer i FU – bestyrelsen – lovændring
side 32
Til DBF: DBF´s mesterskaber for hold – Bjerregrav BK
side 32
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DAGSORDEN

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Godkendelse af repræsentanter
Valg af dirigent
Kredsen aflægger beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (VBD og ØBD)
Behandling af indkomne forslag
a – Fremlæggelse af budget til orientering
b – Fastsættelse af kontingent til kredsen
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand – ikke på valg
Næstformand – Ditte Iversen
Økonomiansvarlig – Henning Lund: villig til genvalg
Formand for seniorudvalget – Ditte Iversen villig til valg
Formand for ungdomsudvalget elite – Erik Thastrup: villig til genvalg
Formand for ungdomsudvalget bredde – Karsten W. Hansen: villig til genvalg
Formand for veteranudvalget – Vagner Haunstrup: villig til genvalg
Formand for Leder- og Trænerudvalget – Michael Bisgaard: villig til genvalg
Formand for dommerudvalget – Mikael Lund: ikke villig til genvalg
8) Valg af 1 revisor (lige år): Ikke på valg i år
9) Valg af 1 revisor (ulige år) – Knud B. Nielsen: villig til genvalg
10) Valg af en revisorsuppleant (for 1 år)
11) Valg af repræsentanter til DBF´s årsmøde
12) Eventuelt
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STATUS OVER
DBF-MIDTJYLLAND
Den 28. februar 2002 blev den nye kreds
etableret ved en samling af de to distrikter
ØBD og VBD og nedlæggelse af JBK.
Platformen for den nye kreds var baseret
på overvejelser og beslutninger, som forskellige arbejdsgrupper havde arbejdet
med i hele den foregående sæson. Der var
fire centrale elementer i disse overvejelser:

Hvordan er det så gået :
Efter den nye kreds blev vedtaget på årsmødet den 28. februar, som efterfølgende
blev konfirmeret på JBK´s og DBF´s årsmøder - var der en hektisk etableringsfase.
Vi skulle i foråret :

1. Klubberne skulle mærke et kvalitetsløft
i arbejdet via ansættelse af en lønnet
sekretær, der skulle tage sig af en stor
del af det administrative arbejde. Samtidig ville kredsen få et kontaktsted,
hvortil klubberne skal kunne henvende
sig om stort set alle administrative og
afklarende spørgsmål.

-

-

-

2. Kredsen skulle have et fælles fundament, der var baseret på fælles værdier
og retningslinier. På baggrund af disse
skulle der etableres udvalg, der havde
fuld kompetence indenfor eget udvalgsområde.

-

have alle udvalg besat
have ansat en deltids-kredssekretær og
en/to breddekonsulenter (også på deltid)
have fastlagt vores overordnede værdier og mål, udarbejdet alle reglementer
mv.
planlagt alle sæsonaktiviteterne
koordineret fællesaktiviteter med de to
andre jyske kredse
afholdt lokale klubmøder og meget
mere.

Så der var
nok at se til.
Heldigvis fik
vi
hurtigt
ansat vores
kredssekretær.
Med
udvælgelsen
af
Hanne
Gram havde vi en meget værdifuld arbejdskraft, idet hun med sin store badmintonviden hurtigt skabte sig overblik over
de administrative opgaver - på trods af at
hun både skulle varetage administrationen
af kredsens og de fællesjyske aktiviteter.

3. Kredsen skulle arbejde tæt sammen
med de øvrige led i Badmintonforbundet. Love, regler og retningslinier skulle således være i overensstemmelse
med forbundet, og kredsen skulle være
udfarende med at etablerer et tæt aktivitetssamarbejde med de to andre jyske
kredse.
4. Kredsen skulle være i tæt dialog med
klubberne via forskellige informationsformer : Skrivelser, egen hjemmeside,
lokale møder, amtskredsmedlemmer og
direkte klubkontakter.
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holdturneringen, ønsker fra klubberne til
kredsen, vejledning til klubledelsen, klubbesøg mv. Et centralt spørgsmål har konsulenterne dog stillet til alle vores 140
klubber : Er der nogle ting, som jeg - eller
vi som kreds - kan hjælpe jer med.
Der er kun et af de beskrevne mål, som vi
ikke har fået igangsat. Det er vores amtsrepræsentanter. I første omgang skyldes
det vanskeligheder m.h.t. rekruttering, der
nok igen skyldes en manglende afklaring
omkring arbejdsopgaver. I anden omgang
lagde vi ikke så meget energi i at få etableret ordningen, idet vi jo i foråret via økonomisk støtte fra DIF/DBF fik ansat breddekonsulenter, der jo netop har til opgave
at knytte tætte bånd mellem kredsen og
klubberne.
Om kredsen fremover skal have Amtsrepræsentanter tages op på årsmødet.

Ligeledes fik vi hurtigt etableret de fleste
udvalg. Forretningsudvalget, Veteran- og
dommer -udvalget var på plads fra starten.
Ungdom-Elite og Ungdom- Bredde havde
flere fælles personønsker til udvalgene, så
de to udvalg valgte et tæt samarbejde. Seniorudvalget havde derimod nogle vanskeligheder. På grund af blandt andet bopælsflytning har udvalget måtte reorganiserer
sig i løbet af sæsonen. Endelig havde vi i
første omgang ikke nogle personer til Træner- og Leder-udvalget. Det løste sig heldigvis hen over sommeren, så vi i dag har
fire energiske unge mennesker til at varetage intruktøruddannelsen.
I samme periode fik vi ansat nye lokale
breddekonsulenter : Kirsten Leth og i samarbejde med SøBK Ole Jakobsen.
Breddekonsulenterne har været i tæt dialog
med klubberne. Kontakten har blandt andet
handlet om : Forbedrede tilmeldinger til
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FORMANDEN
Jens Dall-Hansen
Se i øvrigt senior- og ungdomsudvalget
beretning.

Som det kan ses af statusorienteringen er
DBF-Midtjylland kommet rigtigt godt i
gang. Det mener vi selv i organisationen,
men det er også de tilbagemeldinger, vi har
fået fra klubberne.
Vi har via vores
spørgeskemaer
fået mange værdifulde tilbagemeldinger fra klubformændene. Svarene fra klubberne viser at over 95 % af
tilbagemeldingerne er tilfredse eller meget
tilfredse. Det synes jeg er flot af en hel ny
organisation.
Der bliver stort set fra alle klubber udtrykt
tilfredshed eller meget tilfredshed med
vores sekretariat og vores breddekonsulent.
Der er ikke så mange tilbagemeldingerne
omkring udvalgene, men de klubber, der
har haft kontakt med udvalgene, har været
tilfredse.
De utilfredse kommentarer er målrettet
holdturneringen og kredsmesterskaberne
for ungdom. Heldigvis har de utilfredse
klubber uddybet årsagen til deres markering.
Der er således et par klubber, der peger på
holdturneringens har for stor geografiske
udstrækning og en for tidlig opstart af turneringen.
For ungdomsmesterskaberne er der nogen,
der mener, at det bliver for tidskrævende
med to dage (finalearrangementet søndag)
og en for sent indberetning til klassifikationssystemet.
Sidstnævnte er en fejl, der ikke vil ske
fremover. De øvrige problematikker vil vi
gerne drøfte med klubberne ved de decentrale debatmøder i marts måned, da der er
mange faktorer, der skal tages hensyn til

Fælles jyske aktiviteter.
Jeg har personligt været glad for, at mange
af de aktiviteter, der tidligere blev tilbudt
af JBK til alle de jyske klubber, er forsat i
et samarbejde mellem de tre nye jyske
kredse. Også her har vi måtte finde en ny
samarbejdsmodel, men p.g.a. et godt forarbejde og stor samarbejdsvilje fra alle sider,
har disse aktiviteter også fungeret godt i
denne sæson. Dette skyldes også et flot
arbejde af Hanne Gram.

DBF
Vores hovedforbund har i samarbejde med
DIF/Team Danmark fået PLS Rambøll til
at udarbejde en meget grundig analyse af
hele badmintonorganisationen. Analysefirmaets resultat er, at vi er rigtigt godt på
vej til at udvikle en god organisation. Der
bliver dog også peget på mulighederne for
nogle administrative forbedringer, og at
der skal arbejdes på at skabe en større fællesskabsfølelse mellem de forskellige led
og udvalg i organisationen.
Derfor har der været afholdt et fælles seminar, der omhandlede : Hvad er vores
fælles mål, og hvilke forventninger har vi
til hinanden. Udover at skabe en langt større fællesforståelse udsprang der også flere
konkrete tiltag af seminariet. Blandt andet
bliver der arbejdet på at etablere en mere
ensartet udvalgsstruktur mellem forbundet
og kredsene. Et andet blev en stor udvidelse af breddekonsulentordningen, hvor forbundet og DIF i samarbejde med alle de
større kredse ansatte breddekonsulenter.
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lederne har levet op til - så en stor tak til
jer alle.

DIF
Via DBF er vi jo også medlem af DIF, der
er paraplyorganisation for alle specialforbundene. DIF har i mange år i samarbejde med DGI betalt en forsikringsordning, blandt andet en ansvars- og ulykkeforsikring for alle klubbernes ledere. Denne forsikring har resulteret i mange udbetalinger til uheldsramte ledere. En god og
vigtig kompensation for
den enkelte, men samlet
er disse beløb vokset
voldsomt de sidste par år og har dermed udløst en
meget kraftig stigning af
forsikringspræmien.
Derfor har DIF overvejet
at
opsige
denne
forsikringsaftale,
men
efter kraftig pres fra specialforbundene har
man fastholdt aftalen, men sendt nogle af
udgifterne videre til specialforbundene/klubberne. Alternativt skulle den enkelte klub selv etablere forsikringsaftaler, og
det ville blive meget dyrt.
DIF/DBF har været meget aktive for at
undgå, at pædofile virker som ledere eller
trænere i klubberne. Dette bakker kredsen
hundrede procent op. Vi kræver således af
alle vores ungdomsledere og trænere, at de
bliver checket i det centrale pædofil- kartotek.

Jeg vil også gerne sige tak til alle vores nye
bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Det
har været et meget arbejdskrævende år. Vi
har skullet bruge meget tid på at finde ud
af, hvordan vi ville organisere os, beskrive
retningslinier, fordele arbejdsopgaver,
etablere samarbejdsmodeller mv. Først
efter alle disse ting er blevet bearbejdet,
har vi kunnet tillade os at bruge alle kræfterne på at få aktiviteterne til at fungere
optimalt. Så en rigtig stor tak for en kæmpe
arbejdsindsats - og tak fordi I altid udviser
en positiv holdning til det fælles arbejde
for kredsen.

Jens Dall-Hansen

Realkredit Danmark Open
I den kommende sæson kan vi glæde os til
at Realkredit Danmark Open flytter til Århus´ nye flotte "Arena".
Benyt muligheden for at se verdens bedste
badmintonspillere live i lokalområdet.
I kan jo
- arrangere en fællestur med jeres ungdomsspillerne
- invitere hele bestyrelsen med ægtefæller som en tak for deres arbejde for
klubben
- etablere en fanklub, der skaber liv på
lægterne
- eller hvad I nu selv har ideer til
Turneringen bliver afviklet i uge 39

Visioner
Tanker om kredsens udvikling både organisatorisk og værdimæssigt vil jeg komme
ind på i den mundtlige beretning.

Afslutning
Ved kredsens etablering havde jeg et stort
ønske: "..at klubberne ville støtte op om
vores nye kreds ved at være aktive som
brugere, konstruktive i deres kritik og udvise lidt overbærenhed ved vores begynderfejl. Det ønske synes jeg virkeligt klub
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Seniorudvalget
Ditte Iversen

træne sammen. Dette projekt håber vi selvfølgelig vi kan køre videre med i den
kommende sæson. Der bliver nok lidt ændringer i forhold til denne sæson, men da al
nyskabelse kræver udvikling, er det også
min forhåbning at vi kan udvikle dette projekt til den kommende sæson, så vi kan
give de unge udøvere et endnu bedre tilbud.

Endnu et bestyrelses år går på hæld, men
dette år har været helt specielt for mange af
os. DBF-Midtjylland, blev født og en helt
ny kreds blev skabt for os i det midtjyske.
Det har været en stor men også meget
spændende opgave at få lov til at være med
i denne nyskabelse.
For seniorspillerudvalget startede denne
proces allerede for 3 år siden, da vi startede
den fælles jyske holdturnering. I starten var
der lidt børnesygdomme, dem synes jeg
efterhånden vi har fået bugt med, men det
betyder ikke at vi ikke vil videreudvikle
vor holdturnering i fremtiden. Allerede fra
den kommende sæson håber vi i SSU, at vi
kan sætte nogle projekter i gang.

Som noget nyt i den kommende sæson, vil
vi i SSU gerne tilbyde jer klubber en mulighed for at skabe nye tiltag, derfor vil der
blive mulighed
for at byde ind
med projekter,
som vi i DBFMidtjylland så
kan støtte økonomisk.

Det har været en rolig sæson 2002/03,
turneringen har kørt planmæssigt. Enkelte
problemer er opstået undervejs, men heldigvis har de været af en sådan art at de har
kunnet løses over telefonen.
Det er mit håb at den resterende sæson må
afvikles i samme gode ånd, som har præget
den første halvdel.

Det skulle gerne betyde, at klubberne får
en øget mulighed for at lave nye tiltag, og
vi som kreds får mulighed for at følge op
på dem og eventuelt selv overtage senere.
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til
at sige tak til Poul Broberg, som desværre
grundet arbejde trak sig i løbet af denne
sæson. Ligeledes skal der lyde en tak til
Pia Kruse. Og endelig men ikke mindst
skal der lyde en tak til jer i klubber for et
godt samarbejde.

I denne sæson
har et nyt projekt set dages
lys. Poul Broberg og Gitte
Paulsen (DBFNordjylland)
har kørt vores
U23 projekt,
hvor de bedste
unge fra kredsen, har fået mulighed for at

Ditte Iversen
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Ungdomsudvalget
Bredde
Karsten W. Hansen

Det var en stor beslutning som generalforsamlingerne under de 2 gamle distrikter
ØBD og VBD tog sidste år i Ikast. Ved
samme lejlighed blev jeg indvalgt som
ungdomsformand med ansvaret for breddearbejde. Ungdomsudvalget har i denne
første indkøringsår kørt i fællesskab med
eliteudvalget og det skyldes at vi ikke havde kendskab til udvalgsmedlemmers interesseområder.
Beretningen indeholder en kort orientering
omkring de punkter som ungdomsudvalget
har og er beskæftiget med i denne sæson.
Det er: Informationsmøder, holdturnering,
træningssamling/badmintonskoler, kredsmesterskaber, holdturneringsfinale, jyske
mesterskaber for kredshold, DMU, informationsmøder 1. sæson og sluttelig breddekonsulenter.

Hvis vi ingen holdturnering har – hvad skal
vi så bruge DBF Midtjylland til ??
Det var med glæde at vi fik holdturneringen styrket fra 185 til 220 hold i denne
sæson, men det kan og bør blive meget
bedre – vi har 140 klubber så det er under
2 hold pr. medlemsklub.
Vi ved at nogle ikke bruger DBF på grund
af 2 forhold – KØRSELSAFSTAND og
STYRKE.
Glem det nu. Vi har rækker for alle spilleniveau. Stor holdturnering i C og D-række,
hvor begynderspillere kan være med – ja
selv en turnering i U-9 har vi fået op at stå.
Og den med kørselsafstanden er IKKE
gældende nogen steder i vores kreds, hvis
ALLE klubber tilmeldte sine hold under
DBF Midtjylland. Så vi håber det vil ske i
den kommende sæson, så vi kan få gjort
kredsens holdturnering til Danmarks bedste ungdomsholdturnering.
U-11 turneringen med fællestræning af
rigtig gode elitetrænere og efterfølgende
overnatning inden holdturnering er blevet
spillet dagen efter ønsker vi selvfølgelig, at
få en tilbagemelding på. Er det den rigtige
måde for udvikling af holdturneringen.
Skal denne linje eventuelt udbygges med
en overbygning for de bedste hold i U-13
årgangen ??

Informationsmøder
Som optakt til en ny sæson i en stor nyoprettet kreds var det på sin plads, at afholde
informationsmøder.
Vi kunne fremlægge de ideer og tanker vi
gik med og samtidig få tilbagemelding på,
hvad I som klubber havde af forventning til
den nye kreds. Vi planlage 7 informationsmøder fordelt geografisk, men desværre
nåede vi ikke hele kredsen rundt for i 2 af
områderne måtte det aflyses på grund af
for få tilmeldinger. Den manglende tilmelding er det et udtryk for tilfredshed/utilfredshed eller hvad ??

Træningssamling /
Badmintonskoler
Som en kreds bør vi selvfølgelig også have
sociale samlinger på alle niveau og det
resulterede i træningssamling og badmintonskoler. Træningssamling for U-13 og
U-15 M og A spillere var placeret i medio

Holdturnering
Der skal ikke være nogen tvivl om at holdturneringen er flagskibet i arbejdet for
breddeungdomsspillerne.
9
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september. Denne samling blev desværre
aflyst på grund af for få tilmeldinger. Vi
håber ikke det er manglende interesse, men
snarere måske placering ved sæsonstarten.
For begynderne valgt vi DBF´s badmintonskoler og der er blevet afviklet et par stykker. Flere af vore klubber i kredsen har
selv arrangeret disse badmintonskoler med
god tilslutning. Det er vort håb at klubberne ønsker og mener at i har brug for træningssamlinger, men hvornår skal det placeres ??.

Holdturneringsfinale
Dette arrangement er vi på nuværende
tidspunkt ikke kommet til, men arrangementet er planlagt. Hammel er hjemsted
for afviklingen. Hvis man er i tvivl om
hvilke hold der skal deltage, kan vi henvise
til kredsens hjemmeside, hvor hele programmet er udskrevet med spilletidspunkt.

Jyske mesterskaber for kredshold
Et arrangement som vi afvikler i samarbejde med de 2 andre kredse. I år er vi i Midtjylland arrangør og arrangementet har vi
bedt Hammel stå for. Det skal foregå i den
første weekend i april måned. Hvilke hold
der kan deltage er ikke endeligt aftalt med
de 2 andre kredse, men indenfor et par uger
skulle det være på plads. Følg med på
kredsens hjemmeside for der vil nyheden
komme først.

Kredsmesterskaber
Dette arrangement er sammen med holdturneringen helt klart kredsens største aktivitet.
Tilslutning blev stor med 1200 deltagere
og en afvikling af over 2200 kampe. Det
kunne nemt være blevet meget større, men
lige på dette område er det ikke størrelsen,
men kvaliteten som også skal være på
plads.
Vi skal være de første
til at indrømme, at
kvaliteten ikke levede
op til det som vi selv
ønskede. Nogle fik
nye programmer meget sent, rækker blev
flyttet til et andet
spillested,
pointlisterne var først på plads efter jul. Disse
ting er kvalitetsmæssigt bare ikke godt
nok, men vi lover det bliver bedre i næste
sæson.
En helt anden ting og jo så placering af
mesterskabernes finaler samlet på 2 steder
om søndagen, hvad I som klubber siger til
dette ??.
Rigtig mange klubber var os behjælpelig i
den store weekend i december måned og
det vil vi gerne benytte denne lejlighed til
at sige tak for indsatsen. Uden den opbakning kan sådan et arrangement slet ikke
afvikles.

DMU
Danmarks Mesterskaber for Ungdomsspillere (M,A,B og C spillere) skal i år afvikles
for 2 gang. Vores kreds skal afvikle U-17
årgangen og dette er overdraget til Herning
BK, som har rigtig fine faciliteter.
Arrangementet er flyttet frem fra bededagsferien til den sidste weekend i april
måned, men stadig ret sent på sæsonen når
vi tænker på, at breddespillere har andre
idrætsinteresser også.

Informationsmøder 1. sæson
Inden vi startede den først sæson i DBF
Midtjylland blev der afholdt informationsmøder. Disse møder vil vi gentage igen
i midten af marts måned. Derved får vi en
mulighed for at drøfte de aktiviteter der er
afviklet og få afklaret om vi er på rette
spor. Hvad har vi gjort rigtig godt og hvad
skal være meget bedre. Så der skal fra vores side lyde en MEGET STOR opfordring
til at møde frem. Ønsker I indflydelse på
badmintonsportens udvikling i jeres kreds.
Så husk at tilmelde jer NU.
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Breddekonsulenter
DBF og DIF har i samarbejde ændret på
konsulentordning i vort forbund. Ved denne ændring fik hver kreds en halvtidsansat
breddekonsulent. Så pr. 1. september blev
Kirsten Leth, Erritsø ansat i denne stilling.
Hvis I ikke har støt på Kirsten eller talt
med hende i telefonen her i den første sæson, så håber vi det sker indenfor den
nærmeste fremtid. Alle som ønsker et
klubbesøg, hvor mange punkter kan drøftes
kan aftale det med hende. Nogle klubber er
blevet kontaktet af breddekonsulent Ole
Jacobsen. Han er ansat i halvtids-stillingen
under SØBK (Sønderjylland). Vi har købt
os til nogle hjælpeopgaver ved Ole.
Min opfordring til klubledere med udvikling. Få bestilt et klubbesøg ved vores konsulent, I spilder ikke tiden og det gør hverdagen meget sjovere. Konsulentens mail
og telefonnr. findes på kredsens hjemmeside.

Afslutning
Jeg vil gerne takke for et godt samarbejde i
den første spændende sæson, som i skrivende stund ikke er gået endnu. Det er mit
håb at rigtig mange vil komme til generalforsamling og informationsmøderne i
marts måned, så vi kan få en tilbagemelding på det arbejde vi har gjort og som vi
har gang i. Afslutningsvis skal der lyde en
tak til samarbejdspartnere under DBF, andre kredse, kredsens bestyrelse og udvalg,
breddekonsulenter og ikke mindst mine
udvalgskollegaer for et spændende opstart
af DBF Midtjylland.
Det er mit håb at vi får mange gode timer
sammen fremover for badmintonsporten i
DBF Midtjylland.

Karsten W. Hansen
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Ungdomsudvalget
Elite
Erik Thastrup

I den første sæson valgte vi at satse på
gammel kendte tiltag. Dette skyldes udelukkende ønsket om at finde” vores ben at
stå på ”.

Kredsmatch for U 13
Vi havde tilmeldt et U13 hold, som sluttede på en flot 3 plads.

Kredsmatch for U11

Fælles opgaver i samarbejde
med de øvrige kredse:

DBF – Midtjylland havde selv udtaget et
U11 hold i år, og vi var så beskedne at vinde, - det lover godt for fremtiden.

Fællesrejser
har været meget benyttet denne sæson. Der
er så stor tilslutning at der næsten alle gange har været 2 trænere med, hvor der måske burde være 3 , men det er jo et positivt
problem.

JM individuelt
Der har været god tilslutning . USU takker
hermed klubberne for indsatsen i forbindelse med afviklingen af turneringen.

Vestserien
Udvalg

Holdturneringen har haft stor tilslutning,
men der har dog været hold fra den Fynske
kreds som har benyttet den samme spiller
på 2 forskellige hold, U15 + U17. Det har
betydet at vi inden tilmelding til DM har
valgt at se bort fra samtlige resultater hvor
der har været Fynske hold indvolveret,
dette er beklageligt men nødvendigt.

Jeg vil gerne sige tak til alle der har været
behjælpelige med afviklingen af den første
sæson i DBF – Midtjyllands USU.
Erik Thastrup

Danish Junior Cup
Der var tilmeldt 3 årgange, og vi vandt I
U15 og U19. Specielt i U19 gjorde den
Jyske elite det fremragende, måske kunne
forbundet lære noget af os, - landsholdet
tabte i oficielle kampe mod de samme
modstandere som vi slog i junior cuppen.
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Leder- og
Trænerudvalget
Michael Bisgaard

Vi håber klubberne indser hvor vigtigt det
er at uddanne egne instruktører, da det er et
faktum at kravene til kvaliteten af vores
børneaktiviteter er klart stigende, hvis vi
vil kunne klare os i konkurrencen med alle
de andre tilbud børnene har i dag, så hvis
vi vil være med i konkurrencen om medlemmerne, så er vi nødt til at kunne tilbyde
vore børn kvalitet i deres træning og kun
uddannelse af trænere og ledere fremmer
dette.

Denne sæson blev en overgang fra de nuværende IT-medlemmer til et ungt og nyt
IT-team. Det nye IT-udvalg – ud over undertegnede – består af Lars O. Andersen,
Michael Skræddergaard og Tony Brazil. Vi
er et homogent og friskt team, som er klar
til at tilfredsstille IT-udvalgets opgaver
samt klubberne i DBF-Midtjylland og
DBF-Midtjylland’s ønsker.
I den grundlæggende instruktøruddannelse
– weekend kurserne:
− Børne-Træner Kursus 1 & 2 (BTK)
− Klub-Træner Kursus 1 & 2 (KTK)
Arbejdsfordelingen mellem SøBK, DBFNordjylland og DBF-Midtjylland er at
BTK-kurserne udbydes på kreds niveau og
KTK-kurserne udbydes i fælles samarbejde
mellem kredsene.
Tilmeldingen til sæsonens kurser har været
tilfredsstillende. Vi har dog været nødsaget
til at aflyse nogle få kurser i denne sæson,
hvilket vi finder ærgerligt. Der blev afholdt
BKT 1 og KTK 1 i september måned i
Kolding samt BTK 2 og KTK 2 i november måned ligeledes i Kolding, hvor opbakningen var overvældede, og vi blev
nødvendigt til at afholde to BTK 1 pga.
den store tilslutning – om dette skyldes
aflysningen af andre kurser vides ikke.

Da DBF-Midtjylland råder over et stort
område, er det vores ønske fra ITudvalgets side, at dække kredsen geografisk bedst med kurser til næste sæson. Derfor håber vi også der bliver en tilfredsstillende tilslutning til DBF-Midtjylland’s
kurser, også i den kommende sæson.

DBF-Midtjylland har i nuværende sæson i
alt uddannet
Børne-Træner Kursus 1 42 deltagere
Børne-Træner Kursus 2 27 deltagere
Klub-Træner Kursus 1
19 deltagere
Klub-Træner Kursus 2
12 deltagere

Michael Bisgaard
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Dommerudvalget
Mikael Lund

Selvom der stadig resterer et par måneder
af denne første sæson i DBF-Midtjyllandregi, er det blevet tid til at gøre status. Opgavemæssigt har sæsonen hidtil været nøjagtig så travl som forventet, men på trods
heraf er det ikke mindst takket været en
stor indsats fra udkaldsleder Anne Riis
Skydsgaards side lykkedes at få dækket
samtlige dommerpligtige arrangementer – i
et par tilfælde med velvillig assistance fra
vores nabokreds mod nord. Hårdest besat
var 3. november, med ikke færre end 21
dommere i aktion (foruden 2 mand til Realkredit Danmark Open i Farum), men også 8. december, dagen efter en af årets
største julefrokostdage, var flot besat med
17 på stigerne ud af en samlet skare på i
skrivende stund 35 aktive dommere.

Der blev i november uddannet 2 nye dommere, begge fra Grindsted, og herudover
klarede både Knud Erik Laursen og Jan
Ipsen deres respektive eksaminer, så de nu
kan kalde sig hhv. kreds- og forbunds
dommer. Endvidere har 2 af vore kredsdommere i denne sæson modtaget 25årsnålen: Erik H. Sørensen og Poul Worsøe.
Denne allerførste årsberetning i DBF Midtjylland bliver samtidig min sidste, da jeg
har besluttet til at give stafetten videre. Jeg
vil derfor slutte af med at takke både mine
dommerkolleger og i særdeleshed dommerudvalget for både indsatsen og et godt
samarbejde.

Mikael Lund
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Holdturneringen har derfor allerede nu kørt
i 3 år inden for de nye geografiske rammer.
Vores ide og motiv for at udvide Veteran
A til 2 puljer á 6 hold var dels et forsøg på
at styrke vores veteranbadminton for de
”bedste” spillere, samt at skabe en mulighed for en bedre geografisk fordeling af
holdene i grundspillet ( færre kilometer –
mere badminton ). Set i baklyset ser det
desværre ikke ud til at vores spillermateriale er tilstrækkelig til at bære en A-række på
12 hold. I indeværende sæson gennemføres
holdturneringen som en enkelt-turnering
med 9 hold der spiller en dobbeltturnering.
Vi skal i VETU have evalueret på denne
situation og fundet en bæredygtig model –
måske skal vi tilbage til en ”standardpulje” på 6 hold og en traditionel dobbeltturnering. Personlig skal jeg ikke lægge
skjul på at jeg gerne så en positiv udvikling
i holdtilmeldingen, der kunne skabe grundlag for et grund- / slutspil i A-rækken, samt
mange flere hold i B-rækken, hvorved der
også her kunne blive mulighed for nogle
geografisk gode puljer uden den helt store
kilometerproblematik.

Veteranudvalget
Vagner Haunstrup

Tiden er nu atter inde til at få VETU’s oplevelser og syn på ”Året der gik” nedskrevet på tryk, og for denne sæson drejer det
sig om et lille tilbageblik over en sæson i
”de nye omgivelser”.
Såvel i jysk som i østjysk regi var der i
forrige sæson en del aktiviteter med at få
fastlagt rammerne og strukturen for de
forventede nye kredse.
DBF-Midtjylland blev en realitet for sæson
02/03 og i veteranregi har vi bl.a. skullet
prøve at få den ny samarbejdsform med de
to øvrige kredse op at stå, idet JBK jo som
en konsekvens af strukturomlægningen nu
er en saga blot.
Med dannelsen af DBF-Midtjylland blev
der samlet et nyt veteranudvalg bestående
af Vibeke Dahl, Erik Linneberg og undertegnede. Vi havde i den sammenhæng meget gerne set en yderligere repræsentant i
udvalget og meget gerne med rødder
blandt de geografisk meget spredte veteraner i Vestjylland. Endnu er det ikke lykkedes os at finde en sådan person, men skulle
der blandt læserne være eventuelle interesserede kandidater til en sådan post i udvalget er man meget velkommen til at kontakte en af os i veteranudvalget.

JM for Veteraner
(Randers den 20-31 januar 2001):
Disse mesterskaberne afvikles efterhånden som en fast tradition i Randers i januar måned, og da såvel geografi, spillestedet og turneringsbackup på alle områder
er helt i top, er der næppe meget der taler
for at ændre dette, uagtet at der her er tale
om et arrangement der afvikles som en
fælles aktivitet for de tre jyske kredse.
Mesterskaberne nyder generelt en meget
stor opbakning blandt de jyske veteranspillere, og mht. de sidste to mesterskaber ser
tilmeldingsniveauet rimelig stabil ud:
2001/2002 ( 26-27. jan. 2002 ): 115 kampe
og 2002/2003 ( 25-26 jan. 2003 ): 121
kampe.
Kapacitetsmæssigt kan vi uden problemer
håndtere et stævne med op til 30-40 kampe
mere, så lidt effektiv ”mund til mund”reklame for aktiviteten ude i lokalområderne er meget velkommen.

Jeg vil i det følgende prøve at give et kort
overblik over de tiltag, der har været en del
af veteranudvalgets arbejdsområde i det
forgangne år:

Holdturnering for veteraner
Her er der tale om et område som faktisk
ikke er nyt, idet holdturneringsområdet
ubevidst "tyvstartede" lidt med strukturomlægningen i form af det fælles holdturneringssamarbejde mellem ØBD og VBD.
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hvordan et eventuel alternativ holdkampsarrangement kunne se ud til erstatning for
den hidtidige distriktsmatch. Det er vores
vurdering, at specielt holdkamp-lignende
arrangementer er attraktive blandt spillergruppen af veteraner, hvorfor vi finder det
vigtigt at fastholde et lignende arrangement, både af spillehensyn men så sandelig
også af hensyn til det sociale islæt.
Følgende 2-trins model blev besluttet:
Sæson 2002/2003
I sæson 2002/2003 har vi gennemført et
lille pilotforsøg med en ny model for ”Jysk
veteranholdmatch”. Stævnet blev gennemført og afviklet den 23 November 2002 i
Randers med god succes i en reduceret
udgave (1 pulje á 4 hold i hver af de to
aldersgruppe ) og hvor holdudtagelserne
primært var sket på basis af initiativ og
styring fra VETU.
Sæson 2003/2004
Her iværksættes ny model for ”Jysk veteranholdmatch” i fuldt omfang.
Overordnet vil følgende præmisser bliver
gældende, men det vil der blive informeret
meget mere om direkte til klubbernes veteranudvalg.
 Jysk holdmatch afvikles i 2 aldersgrupper
 I hver aldersgruppe deltager 8 hold ( 2
puljer á 4 hold )
 Invitation udsendes til klubberne hvor
interesserede holdledere kan tilmelde
sig. Ud af de tilmeldte holdledere udtager VETU 16, således at der sikres en
geografisk fordeling der dækker en
bred repræsentation fra hele Jylland.
 Hver holdleder er ansvarlig for at samle og tilmelde sit hold (incl. navne på
samtlige holdets spillere ) Der skal for
at sikre seriøsiteten indbetales et dispositum pr hold, hvoraf en del er indskud, mens resten tilbagebetales efter
gennemført holdmatch.
 Der er IKKE krav om at alle spillere på
samme hold nødvendigvis skal være fra
samme kreds, men skal blot samles inden for et rimelig sammenhængende
geografisk område ( regler skal muligvis beskrives mere specifikt )

DM for veteranklubhold
(Randers den 13 –14 April 2002):
DM blev i år afviklet i Randers. Den jyske
delegation var positiv forøget i forhold til
2001 og bestod i år af 6 hold – fire hold i
40+ og to i aldersgruppen 50 +. Fire af de
tilmeldte hold var fra DBF-Midtjylland og
kom fra følgende klubber: Højbjerg (40+),
Viby (40+), Randers (40+) og Skovbakken
(50+).
Resultatmæssigt gik det ligeledes flot med
et sæt GULD-medaljer til Højbjerg som
bedste resultat.
Tillykke til dem der vandt og tak til dem
der deltog !

Kredsmatch for Veteraner
(Odense den 28 Sep. 2002 )
Kredsmatchen blev igen i år afviklet i
Næsby-hallerne i Odense.
Administrativt er kredsmatchen generelt en
af de lidt mere ”tunge” opgaver for VETU,
men det ender hvert år med at alt bliver
glemt når vi på selve stævnedagen møder
op på Fyn og kun møder en masse glade og
top-motiverede veteranspillere.
For første gang var O35 årgangen inviteret
med, hvilket vi har fået mange positive
tilbagemeldinger på. Ligeledes var det resultatmæssigt dejligt
som jyde at
konstatere,
at der også
er håb for
fremtiden,
når det gælder den mere rutinerede
del af badmintonspillere i Jylland. O35-holdet snød nemlig alt
og alle og løb af med 1. pladsen i denne
aldersgruppe.
Distriktsmatch for Veteraner ???
Selve navnet antyder i sig selv, at der her
er tale om en aktivitet der nødvendigvis
skal revurderes i relation til distrikternes
nedlæggelse. I VETU har vi diskuteret
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 Hver pulje spiller alle mod alle i en
indledende runde, herefter spilles finalerunde med 1 mod 1, 2 mod 2, 3 mod
3 og 4 mod 4. ( Alle hold spiller hermed i alt 4 holdkampe i løbet af stævnet )
 Aldersgruppe 1: 35 – 46 år ( Holdets
gennemsnitsalder skal være min. 40 år
)
 Aldersgruppe 2: 44 – 60 år ( Holdets
gennemsnitsalder skal være min. 49 år
)
 Hvert hold består af 4H/3D ( min.
3H/2D )
 Pr. holdmatch spilles følgende 1HS, 1
HD, 1 MD, 1 DD
 Alle på holdet skal spille min 1 kamp
pr holdmatch, ingen må spille mere end
2.

Ændring af spilleregler – Hvorfor ?
I relation til indførelsen af de nye spilleregler har vi i VETU gennem sæsonen modtaget mange henvendelser fra spillere der
undre sig over de ny tiltag mht. til kun at
spille til 11 i mixdouble og damedouble.
Den generelle holdning går på, at det er ødelæggende for spillet, samt at kampene i sagens natur tidsmæssigt er blevet uhensigtsmæssigt afkortet.
Har man eksempelvis afsat en stor del af
lørdagen for at spille en holdkamp ( eksempelvis mellem Struer til Kolding ) er det en
accepteret uundgåelighed at en del af tiden
bruges på transport, men at der herudover
også skal være et sportslig incitament, der
står i tidsmæssig relation til dette er ligeledes forståelig.
I VETU vedgår vi os et organisatorisk ansvar for videreformidling af forskellige
overordnede beslutninger, men i den aktuelle situation har vi svært ved at finde de rigtige argumenter og er langt hen ad vejen
enige med spillerene. Vi ved at ændringen,
ikke er DBF’s ide, samt at forslaget er besluttet som en kompromisløsning i IBF-regi,
hvorfor opfordring til at lave en revurdering
af tiltaget sandsynligvis vil være politisk
umulig.
Omvendt mener vi, at de relativt korte kampe i alt for mange situationer stjæler glæden
ved spillet - et faktum som DBF m.fl. ikke
kan sidde overhørig. Måske vil en mulig
løsning være en langt mere aktiv DBFudmelding angående en synliggørelse af
motiverne, og de vurderede spillemæssige
fordele ved en sådan regelændring. I øjeblikket tror vi desværre, at der er rigtig
mange spillere som har lidt svært ved at få
øje på disse …….

DBF-Midtjyllandsmesterskab for
veteraner ???
Blev ikke afviklet i den forgangne sæson.
VETU vil for den kommende sæson vurdere på om der på midtjysk grund skal indbydes til en eller anden form for individuel
aktivitet. Det tidligere ØBD-mesterskab
var blandt mange spillere en populær aktivitet, og de forskellige henvendelser fra
spillere gående på en efterlysning af denne
aktivitet vil naturligvis også indgå i VETU
overvejelser omkring dette emne.

Deltagelse i arrangementer i DBFregi (m.m.)
Ud over hvad vi selv initierer af tiltag i det
jyske er der naturligvis også tiltag på veteranområdet i DBF-regi m.m. - Veteraner
fra det midtjyske er også her stærkt repræsenteret og gør i kraft af flotte resultater
positivt opmærksom på vore kvaliteter på
området. Af de mest præstigefyldte i den
anledning kan nævnes:
 DM for Veteraner ( 2-3 Marts 2002 i
Greve )
 EM for Veteraner ( 22-26 Maj 2002 i
Tyskland (Radebeul nær Dresden )
NB: DM for Veteraner i indeværende sæson afvikles den 01-02. Marts 2003 i Randers.

Sluttelig en stor tak for hjælpen med de
mange forskellige opgaver i udvalget til
mine VETU-kollegaer, Vibeke Dahl og
Erik Linneberg.
Vagner Haunstrup
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BUDGET 2003/2004
Kontingent – 31.ooo x 16
Renter
Seniorudvalg
Veteranudvalg
Ungdomsudvalg – bredde
Ungdomsudvalg – elite
Træner- og Lederudvalg
Dommerudvalg
Bestyrelsen/Administration
Sekretariat
Projekter
Konsulenter
Overskud

496.000
10.000
note
note
note
note
note
note
note
note
note

1
2
3
4
5
6
7
8
9

34.000
12.000
0
70.000
100.000
10.000
137.000
130.000
50.000
30.000
1.000
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NOTER TIL BUDGET
Note 1 - Seniorudvalg
Holdturnering
Indskud DBF-Midtjylland
Indskud – Jyllandsserien
Bøder
Møder
Kørsel
U 23 projekt
Indskud fra deltagere
Trænerlønninger (+indskud)
Bolde
Halleje
Udsendelse af spillere
Note 2 - Veteranudvalg
JM individuelt
JM hold
Kredsmatch hold
DM hold
Motionsaktiviteter
Administration
Note 3 – Ungdomsudvalg bredde
Holdturnering
Kredsmesterskaber individuelt
Træningslejre
JM for kredshold
DMU
Administration
Klassifikation
Note 4 – Ungdomsudvalg elite
Danish Junior Cup
Vestserien
JM individuelt
Kredsmatch U 11 + U 13
Fællesrejser
Aktiviteter for udvalgte spillere
Administration

45.000
13.000
5.000
- 2.000
- 2.000
59.000
0
- 8.000
- 5.000
- 4.000
- 8.000
- 25.000
6.000
- 3.000
- 9.000
- 1.000
- 3.000
- 2.000
- 12.000
20.000
35.000
- 20.000
- 10.000
- 10.000
- 7.500
- 7.500
0
- 25.000
0
10.000
- 10.000
- 30.000
- 10.000
- 5.000
- 70.000

Note 5 – L- og T-udvalg
Kurser
BTK 1 – 4 stk.
BTK 2 – 3 stk.
KTK 1 – 2 stk.
KTK 2 – 2 stk.
Andel andre kredse KTK 1 + 2
Administration
Note 6 – Dommerudvalg
Kursus – Brush Up
Kørsel/bedømmerhonorar
Adminstration
Note 7 – bestyrelsen
Årbog
Trykkeudgifter
Annoncer
Møder
Kontor
Telefon bestyrelsen
Telefon kontor
Porto bestyrelsen
Porto kontor
Kontorartikler
EDB
Repræsentation
Diverse
Årsmøder
DBF-Midtjylland
DBF
Seminar
Note 8 – Sekretariat
Løn
ATP mm
”salg” af timer
Note 9 – Projekter
Nyetableret seniorprojekt
Talenttræning elite
Klubtrænerbesøg
Udsendelse breddespillere
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48.800
22.800
25.000
21.800
- 21.000
2.600
100.000
3.000
3.000
4.000
10.000

20.000
- 5.000
25.000
6.000
5.000
1.000
30.000
10.000
3.000
4.000
5.000
8.000
5.000
20.000
137.000
150.000
10.000
- 30.000
130.000
20.000
10.000
10.000
10.000
50.000

ÅRSMØDE

2003

28

ÅRSMØDE

2003

DBF-Midtjyllands love § 6 c: B-medlemskab
DBF-Midtjyllands årbog side 49
FORSLAGSSTILLER Hasle KFUM – Arne Tophøj
BEGRUNDELSE
Begrundelse:
 At gøre B-medlemskab mere attraktivt med flere tilbud
 At få flere hold med i holdturneringen; specielt seniorrækken
 At få flere spillere med til individuelle mesterskaber
 At gøre ”springet” fra B- til A-medlemskab mindre
FORSLAG 1

NUVÆRENDE TEKST
NY TEKST
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. B-medlemskabet 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).
B-medlemskab koster årligt 400 kr. + 1,69 B-medlemskab koster årligt 5,- kr./medlem
kr./medlem – også motionister - til lovplig- (dog minimum kr. 1.000,-) – også motionitig forsikring
ster – inkl. lovpligtig forsikring
Som B-medlemsklub får man nedenstående Som B-medlemsklub får man nedenstående:
¾ 1 årbog
¾ 1 årbog
¾ Samtlige nyhedsbreve fra kredsen
¾ Samtlige nyhedsbreve fra kredsen
¾ Deltagelse i salg af DBF´s landslotteri
¾ Deltagelse i salg af DBF´s landslotteri
¾ Deltagelse i DBF-Midtjyllands årsmø¾ Deltagelse i DBF-Midtjyllands årsmøde med taleret (ikke stemmeret)
de med taleret (ikke stemmeret)
¾ Kan gøre brug af vore breddekonsu¾ Kan gøre brug af kredsens breddekonlenter
sulenter
¾ Deltagelse med max. 2 hold i kredsens
¾ Deltagelse med et seniorhold i serie 3,
holdturnering senior motion og/eller
4 eller 5 og/eller et veteranhold i Bungdom C/D eller drenge-rækker
eller C-række
¾ Deltagelse med max. 2 hold i kredsens
¾ Deltagelse i kredsmesterskaber individuelt – for senior i rækkerne C, D og
holdturnering senior-motion og/eller
motion – for ungdom i C- og Dungdom B/C/D eller drenge-rækker
rækken
¾ Deltagelse i kredsmesterskaber individuelt – for senior i rækkerne B-, C-, og
¾ Deltagelse i kredsens trænerkurser og
dommerkurser
D-rækken og motion – for ungdom i
B- C- og D-rækken
¾ Deltagelse i kredsens trænerkurser og
dommerkurser
Ændringer er markeret med kursiv skrift.
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Holdturnering senior
FORSLAG 2
FORSLAGSHasle KFUM – Arne Tophøj
STILLER
BEGRUNDELSE  Antallet af serie 4 hold øges væsentlig, så en geografisk god turnering bliver mulig– det kan betyde at nye hold har lyst til at være med. Pyramiden
kommer til at ”vende rigtigt”
 Oprykning fra serie 3 bliver mindre afhængig af puljeinddeling ved indførsel af slutspil – de små klubber er i dag meget afhængig af, hvem af de store klubber, man kommer i pulje med
 Slutspil i serie 3 vil gøre turneringen mere spændende – de ligegyldige
kampe bliver færre
 De problemer som ”ekstra nedrykkere” fra Jyllandsserie og højere rækker
giver, kan der tages højde for, ved at have mulighed for flere nedrykkere
fra serie 1 end oprykkere fra serie 2 – eller omvendt hvis strømmen går
den anden vej
Seniorholdturneringen ændres følgende model:
Serie 1 (6 + 4 hold) Serie 2 (5 + 3 hold)

Nuvæ- 2 x 8 – slutspil
rende
Forslag 2 x 8 – slutspil

4 x 8 – slutspil
2 x 8 – slutspil

Serie 3 (4 + 2 hold)

Serie 4/5 (4 + 2 hold)

8 x 6 – dobbeltturn.
(6 x 6 i praksis)
4 x 8 – slutspil

16 x 6 – dobbeltturn.
(6 x 5 i praksis)
Resten (dobbeltturn.)

Op- og nedrykning i overgangssæsonen 2003/2004 hvis forslag 2 vedtages

Sådan kunne overgangsspillet til to serie 2 kredse laves, men der er selvfølgelig også andre
muligheder:
SERIE
2x
Op- og nedrykning som normalt
1
8 hold
SERIE
4x
Oprykning: Nr. 1 og nr. 2 fra hver pulje indgår i oprykningsspil (8 hold)
2
8 hold
Blive i rækken: Nr. 3, 4, 5, 6 fra hver pulje indgår i dette spil. De 6 bedste (nr.
1, 2 og 3 i hver pulje) hold bliver i serie 2; de øvrige 10 hold rykker ned i serie
3.
Nedrykning: Nr. 7 og nr. 8 fra hver pulje indgår i nedrykningsspil (8 hold). De
6 bedst placerede hold rykker ned i serie 3, mens de 2 dårligste rykker ned i serie
4.
SERIE
3

4x
8 hold

SERIE
4

?x6
hold

Oprykning: Nr. 1 og nr. 2 fra hver pulje indgår i oprykningsspil (8 hold
hvoraf 2 rykker op i serie 2)
Nedrykning: Nr. 3 – 8 (24 hold) indgår i nedrykningsspil i 4 puljer á 6 hold.
Nr. 1 og 2 (og evt. nr. 3) i hver pulje bliver i serie 3, mens de øvrige hold rykker
ned i serie 4.
Dobbeltturnering med hjemme- og udekampe.
Puljevindere spiller om at rykke op i serie 3 (2 hold)

Fra sæsonen 2004/2005 skulle der så gerne være:
04/05

Serie 1 (6 + 4 hold)

Serie 2 (5 + 3 hold)

Serie 3 (4 + 2 hold)

Serie 4/5 (4 + 2 hold)

2 x 8 – slutspil
2 – 4 nedrykkere

2 x 8 – slutspil
2 – 4 oprykkere
2 – 4 nedrykkere

4 x 8 – slutspil
2 – 4 oprykkere
6 – 8 nedrykkere

Resten (dobbeltturn.)
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ÅRSMØDE
FORSLAG 3
FORSLAGSSTILLER
BEGRUNDELSE

2003
Tilmeldingstidspunkt til holdturnering
Brabrand IF, Ove Bendsen
Det nye system er uheldigt, idet tilmeldingen er strukket ud over en
lang periode, hvilket gør, at planlægningen af turneringskampene
strækker sig over en periode fra maj til oktober. Dette gør
 at benyttelsen af hallerne bliver dårlig,
 at det er svært at få fordelt ungdomskampe og seniorkampe
tidsmæssigt fornuftigt,
 og det gør brugen af hallerne for andre sportsgrene, håndbold, gymnastik, fodbold, bordtennis, fægtning osv. mere
besværlig.
 den dårligere udnyttelse af hallerne giver klubberne ekstra
udgift på hallejen.

Brabrand IF foreslår, at tilmeldingen til kredsens holdturnering skal samles som en samlet
tilmelding, således at holdkampe kan planlægges samtidig for både motionister, seniorer og
ungdom.

FORSLAG 4

FORSLAGSSTILLER
BEGRUNDELSE

DBF-Midtjyllands love § 19 stk. c – årbogen side 53:
Amtsrepræsentanter i DBF-Midtjylland
DBF-Midtjyllands bestyrelse
Vi har i dette år ikke haft udpeget amtsrepræsentanter. Den væsentligste årsag er, at vi har fået ansat breddekonsulenter, der tager
sig af mange af de arbejdsopgaver, som var tiltænkt amtsrepræsentanter.

Nuværende tekst
Ny tekst
Bestyrelsen udpeger senest 1. maj én repræ- Teksten ønskes slettet.
sentant for hvert amt. Disse repræsentanter
vil blive inviteret med til bestyrelsesmøderne
– og vil være kredsens kontaktperson til amtets klubber.

FORSLAG 5

FORSLAGSSTILLER
BEGRUNDELSE

DBF-Midtjyllands love § 19 stk. b - årbogen side 53:
Udvalgene i DBF-Midtjylland
DBF-Midtjyllands bestyrelse
Det ønskes præciseret, hvem der laver arbejdsbeskrivelserne

Nuværende tekst
Der udarbejdes hvert år en beskrivelse af de
forskellig udvalgs arbejdsopgaver. Antal
medlemmer i udvalgene fastlægges efter arbejdsopgaver. Udvalgsformanden vurderer
behovet og indstiller personer til udvalget.
Bestyrelsen skal godkende denne indstilling.

Ny tekst
Bestyrelsen udarbejder en beskrivelse af de
forskellig udvalgs arbejdsopgaver. Antal medlemmer i udvalgene fastlægges efter arbejdsopgaver. Udvalgsformanden vurderer behovet
og indstiller personer til udvalget. Bestyrelsen
skal godkende denne indstilling.
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ÅRSMØDE
FORSLAG 6

FORSLAGSSTILLER
BEGRUNDELSE

2003
DBF-Midtjyllands love § 15 stk. 7 – årbogen side 51:
Ændring af udvalgsbenævnelse
Bestyrelsen
Man arbejder på at få ens udvalgsstruktur i hele DBF og derfor
også ens benævnelser på udvalgene

Nuværende tekst
Leder- og Trænerudvalget

FORSLAG 7

FORSLAGSSTILLER
BEGRUNDELSE

Ny tekst
Instruktørudvalget

DBF-Midtjyllands love § 18 - årbogen side 53:
Forretningsudvalget
Bestyrelsen
????

Nuværende tekst
Forretningsudvalget består af formanden,
næstformanden, den økonomiansvarlige og to
repræsentanter, der vælges blandt de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.

FORSLAG 8

FORSLAGSSTILLER
BEGRUNDELSE

Ny tekst
Forretningsudvalget består af formanden,
næstformanden, den økonomiansvarlige og op
til to repræsentanter, der vælges blandt de
øvrige bestyrelsesmedlemmer.

DBF´s mesterskaber for hold for U 17, U 15, U 13 § 8 – DBFs
håndbog side 146
Bjerregrav BK, Helge Bay-Smidt
Selvfølgelig kan man ikke spille for flere hold i samme sæson –
men hvad er problemet i individuelt at have stillet op i et stævne
for en anden klub i sæsonen, når ellers man har spillet på kun et
hold igennem hele sæsonen?

Nuværende tekst
Spilleren må ikke have repræsenteret andre
klubber under DBF, hverken individuelt eller
på hold i den pågældende sæson….

Ny tekst
Spilleren må ikke have repræsenteret andre
klubber under DBF på hold i den pågældende
sæson….

Såfremt forslaget vedtages sker der en konsekvensrettelse andre steder, hvor det måtte være
nødvendigt – også i DBF-Midtjyllands reglement.

