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DAGSORDEN

1. Godkendelse af repræsentanter
Kåring af Årets ungdomsklub 2008
2. Valg af dirigent
3. Kredsen aflægger beretning (udsendes på forhånd)
Kåring af Årets Leder 2008 og Årets Træner 2008
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. a) Fremlæggelse af budget til orientering
b) Fastsættelse af kontingent til kredsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand (lige år): Jens Dall-Hansen – villig til genvalg
Næstformand (ulige år): Jørn Gade – ikke på valg
Økonomiansvarlig (ulige år): Henning Lund – ikke på valgvalg
Udvalgsformænd (for 1 år) for
Seniorudvalget (SU): Peter Mikkelsen – villig til genvalg
Ungdomsudvalget (UU): Karsten W Hansen - villig til genvalg
Veteranudvalget (VU): Vibeke Dahl - ikke villig til genvalg
Instruktør- og Trænerudvalg (ITU): Jesper Munk - konstitueret - villig til
valg
Dommerudvalget (DU): Jan Ipsen - villig til genvalg
8. Valg af 1 revisor (lige år): Erik H Sørensen - villig til genvalg
9. Valg af 1 revisor (ulige år): Knud B Nielsen – ikke på valg
10. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
11. Valg af repræsentanter til DBF’s årsmøde 24. maj 2008
12. Eventuelt
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FORMANDSBERETNING

Kredsen
Vi har i år haft et godt og aktivt år her i kredsen. Det har været et stabilt år uden de store ændringer på aktiviteterne eller
uden den store udskiftning blandt kredsens frivillige ledere. Der har derimod været større omvæltninger i forbundet –
mere herom senere.
Der kan læses mere om kredsaktiviteterne ved udvalgenes beretninger, men jeg vil dog gerne nævne udviklingen af nye
aktiviteter i ungdoms- og seniorudvalget. Ungdomsudvalget har blandt andet tilbudt forskellige former for træningssamlinger. Et spændende tilbud, der har været stor søgning på. Seniorudvalget har udviklet det seniortalentudviklingsprojekt, der blev igangsat sidste år, og deltagerne har opnået nogle meget flotte resultater.
I år havde vi jo i kredsen valgt at have fokus på Djurslands-området. Vi havde stilet højt og forsøgte at samle alle badmintonklubber i området (også de rene DGI-klubber), for at vi i fællesskab kunne lave en indsats, som alle ville nyde
godt af. Dette tiltag viste sig desværre at være for ambitiøst, og derfor er projektet blevet væsentligt nedjusteret, således
at kredsen har valgt at gå ind og støtte fællestiltag for de fire DBF-klubber i området.
Det glæder mig meget, at kredsens klubber stadigvæk markerer sig flot på mange måder. Det ses blandt andet på de
mange imponerende hold og individuelle mesterskaber. På nationalt plan er det specielt indenfor ungdomsområdet, men
vi har også nogle fyrtårne på seniorområdet - og de er heldigvis godt fordelt i kredsens område.
På et område markerer kredsens klubber sig helt suverænt, nemlig når det drejer sig om afholdelse af forbundsarrangementer. For at nævne de helt store har Århus således i 3 år stået for Danmark Open, Grindsted har i de seneste år taget
sig af kæmpearrangementet DMU, som nu er blevet givet videre til Vejen. Esbjerg har afholdt DM for senior, som Randers har lagt billet ind på næste år og i april måned byder Herning ind med EM. Her er som nævnt kun de største arrangementer nævnt. Derudover har andre klubber været aktive med andre forbundstilbud.
Det er utrolig flot, at klubberne - udover alle de normale klubopgaver - har overskud til at afvikle sådanne arrangementer. Vi oplever heldigvis det samme overskud fra klubberne, når vi beder om hjælp til afviklingen af hold-, kreds- eller
jyske mesterskaber. En stor tak for det.

Forbundet
Hvor vi i kredsen har haft et roligt og stabilt år, har det som nævnt været et lidt mere turbulent år for forbundet. På det
organisatoriske plan har forbundet således fået ny formand, ny næstformand og ny direktør.
Ændringen med de to første var forventet, men det var lidt af en overraskelse for os, da Thomas Lund meddelte os, at
han havde fået nyt arbejde i Schweiz. Vi har fået ansat en ny dygtig direktør, Jørgen Hansen, men der er selvfølgelig
rigtig mange ting, der skal samles op på, når der er så stor udskiftning i toppen. Alle tre er dog kommet rigtig godt fra
start.
I forbundet har vi valgt, at den nye ledelse bør have fokus på, at alle de faste arbejdsgange og opgaver kommer til at
fungere optimalt. Dette medfører, at flere af de større forbundstiltag bliver stillet lidt på standby. Det drejer sig f.eks.
omlægning af kontingent og ”Badminton år 2015”, hvor der var barslet en ny organisationsform af badmintonsporten.

Internationale forhold
På det internationale område hersker der desværre stadig kaotiske forhold. På trods af et ihærdigt arbejde af Tom Bacher (Præsident for EBU) og Torsten Berg (Vicepræsident i BWF) er der en voldsom fraktionsstrid, der er ødelæggende
for en dynamisk udvikling af den internationale badmintonsporten.
På trods af at IBF gentagne gange har valgt andre lande på forbundets VM-ansøgninger, har vi valgt endnu engang at
ansøge om Sudirman og VM CUP i 2011 og 2013.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle kredsens frivillige ledere for en flot og energisk arbejdsindsat. Den
samme tak skal også gå til vores dynamiske konsulent Kirsten Leth og vores dygtige sekretariatsleder, Hanne
Gram.

Venlig hilsen
Jens Dall-Hansen
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SENIORUDVALGSBERETNING

Sæsonen 2007-2008 har været spændende og udfordrende for SU.
Der er budt på en hel del spændende opgaver/udfordringer, som efter bedste evne og med god hjælp fra den resterende
bestyrelse og ikke mindst sekretariatet, er forsøgt løst.

Holdturneringen.
Holdturneringen (fortrinligt administreret af sekretariatet) er nu godt i gang med slutspillene, og i skrivende stund ser
det rigtig godt ud for de midtjyske hold i DH-turneringen, flere hold står til oprykning.
Igen i år har vi været ramt af en del "trukne" hold efter sæsonstart. Det er selvfølgelig ærgerligt, både for de klubber
som har måttet trække hold, og for de resterende hold, men helt undgå problemet er desværre nok ikke muligt, og vi kan
kun endnu engang opfordre til, at klubberne er ekstra omhyggelige med tilmeldinger af hold.
Vi er dog klar over de store udfordringer som klubberne står overfor, når der weekend efter weekend skal samles spillere til diverse hold.
Endnu engang må vi desværre konstatere, at der igen i denne sæson, er tilmeldt færre hold til holdturneringen, det kunne måske være en ide at få en debat om selve turneringsformen, med det formål at få flere hold i turneringen.
Et forslag kunne være at samle flere hold (f.eks. 4) fra samme serie en weekend/dag i samme hal, og herved afvikle 2
holdkampe på en dag, hvorved der ville blive brug for færre kamp-spilledage i turneringen og mindre transportomkostninger for klubberne.

Senior Elite Projekt.
Igen i denne sæson fortsætter senior-elite-projektet i DBF-Midtjylland!
Projektformålet er som følger.
1: Vi vil støtte projektdeltagerne, i at forbedre deres rangliste placering.
2: Vi vil modvirke tendensen, at unge badminton talenter opgiver badminton.
3: Vi vil være med til at skabe et netværk mellem unge seniorelite badmintonspillere i midtjylland.
4: Vi vil støtte unge elitespillere, som ikke allerede får støtte af DBF, i lokalområdet.
Projektet afvikles som et samarbejde mellem kredsen, projektdeltagerne samt projektdeltagernes klubber. Hvor alle
bidrager med arbejdsindsats og økonomi.
Sæsonens deltagere har været:
Randers: Henrik Nedergaard Christensen og Martin Kragh
Esbjerg: Kamilla Hermansen og Amanda Mathiasen
Viby: Jeppe Lund, Rene Lindskow og Rikke Thune
Horsens: Kristian Midtgaard og Johan Schur
Århus(AB): Tine Høy
Næsten samtlige deltagere har forbedret deres danske og internationale rangliste placeringer væsentligt, og dette viser at
projektet igen i år opfylder målsætningen.
Projektet har foreløbig deltaget I EBU turnering I Irland, med stor succes. Hele 6 af projektets deltagere nåede kvartfinalerne. Samtidig har vi konstateret flere rigtig fine resultater i de indenlandske turneringer (incl. DM i Frederikshavn)
for projektdeltagerne. Der arbejdes i øjeblikket med deltagelse i endnu en EBU turnering i løbet af foråret.
Det er muligt at følge projektets udvikling/aktiviteter på kredsens hjemmeside under afsnittet senior.
Projektet har mødt stor velvilje og opbakning fra mange sider, og projektet vil gerne benytte lejligheden til specielt at
takke:
DBF-Midtjyllands bestyrelse for opbakningen til projektet
Jesper Munk (Randers) og Jacob Toft (Esbjerg) for deres engagement i projektet.
Elite projektets fremtid afhænger af flere faktorer. Projektet kræver mange ressourcer både økonomisk og arbejdskraftmæssigt, så en fortsættelse af projektet vil kræve fortsat økonomisk grundlag, samt en stor arbejdsindsats fra projektledelsen. Det sidste bringer mig frem til at genfremsætte min opfordring til alle i DBF-Midtjylland om, at finde person(er), som gennem deltagelse i SU, kan være med til at gøre et stykke arbejde for seniorbadminton i det midtjyske
samt være med til at præge den fremtidige udvikling.
Til sidst en tak til alle de kontakter fra klubber, spillere og bestyrelse jeg har haft i årets løb, jeg håber at vi sammen kan
gøre en indsats for badminton i det midtjyske.

Peter Mikkelsen
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UNGDOMSUDVALGSBERETNING

Holdturnering
Holdturneringen er kredsens faste aktivitet og niveauet har været som de foregående sæsoner. Udvalget så dog gerne at
nogle flere hold tilmeldte sig. Det er især nogle breddehold, vi kunne tænke os mange flere af.
På kredsens årsmøde vil vi gerne drøfte, om der er behov for nytænkning på området. Her tænkes især på om C-rækken
med 2 drenge og 2 piger bør ændres til fremover at være et hold med 4 spillere.
U 11 øvede som afvikles over en fredag/lørdag, hvor kredsen stiller med en træner til 3 timers træning fredag aften vil
blive ændret så det fremover bliver den arrangerende klub som skal stille med træneren.
Holdturneringen afsluttes med holdfinaler i Randers søndag den 30. marts.

Fællesaktiviteter med de 2 andre jyske kredse
Vestserien, fællesrejser, Danish Junior Cup og jyske mesterskaber individuelt og for hold er fællesaktiviteter vi afvikler
sammen med de 2 andre jyske kredse.
Vestserien har en tilfredsstillende tilslutning, men dog stadig med Midtjylland som storleverandør af hold.
Det har været første sæson med de nye holdstørrelser. På nuværende tidspunkt er DM for hold ikke afviklet med de nye
holdstørrelser, men det bliver spændende at følge dette arrangement for første gang.
Fællesrejserne har igen i år haft meget stor tilslutning. På hver fællesrejse deltager der over 100 spillere i de 3 årgange.
Danish Junior Cup som foregik i efterårsferien kører godt, men vi er i Midtjylland begyndt at se på om udbyttet står mål
med den store udgift det koster at være tilmeldte denne turnering. Vi vil gerne have en tilbagemelding fra kredsens
klubber om deres synspunkt på emnet.
Jyske mesterskaber var i år flyttet væk fra vinterferieugen og blev afviklet i uge 4 med stor tilfredshed.
Jyske mesterskaber for kredshold bliver i år afviklet lørdag 12. april i Hammel.

Kredsmesterskaber
Arrangementet er ungdomsudvalgets og kredsens største aktivitet. Afviklingen gik rigtig flot. I år var finaledagen igen
placeret i Brande, som med sine 3 haller gør afviklingen uproblematisk.
Det er udvalgets håb, at kredsen får flere dommere, så vi kan få mulighed for at afvikle finaledagen med dommere på
alle baner og derved kunne hæve niveauet på arrangementet.
Vi vil fra udvalget gerne benytte lejligheden til at sige tak for indsatsen til alle de klubber som var os behjælpelig med
mesterskaberne. Vi håber selvfølgelig I er med igen til næste års kredsmesterskaber.

Kredsmatch
Kredsmatch er en samling hvor landets bedste i årgang U-11 og U-13 mødes. Arrangementet blev afviklet i Kerteminde
i den weekend hvor der blev afviklet Danmark Open i Odense. Socialt var det en super tur, hvor vi igen havde arrangeret fælles bustransport med den nordjyske kreds. Weekenden var i år udvidet med besøg fredag aften i Odense, hvor de
unge talenter fulgte kvartfinalerne ved Danmark Open.
Det er en weekend hvor spillerne får rigtig meget med hjem. Det eneste minus var igen den manglende fællestræning
om søndagen, som vi nu af DBFs UEU har fået lovning på bliver rettet fremover.

Træningssamlinger
På dette område har vi i denne sæson gjort stort fremskridt. Ungdomsudvalget ønskede at gøre en indsats overfor vore
bedste ungdomsspillere i forhold til tidligere. Vi forelagde bestyrelsen vores projekt omkring fast træning med de bedste
i årgangen U11, U13 og U15 og fik accept og tildelt midler til projektet.
De yngste i U11 årgangen har været samlet 6 gange af 6 timer til fællestræning og uden tvivl fået et rigtigt stort udbytte
af projektet. Udover spillernes højre niveau gennem den øgede træning, så har de samtidig fået skabt et socialt netværk,
som både spillere, klubber og kreds vil få stor gavn af resten af deres tid gennem ungdomsårene.
U 13 og U15 har hele sæsonen været samlet hver 2. eller 3. uge til træning i 3 eller 6 timer.
Udbyttet af denne træning har som for de yngste været, at rigtig mange spillere har hævet deres niveau.
Træningen har hovedsaglig foregået fredag aften i de weekender, hvor spillerne har haft holdturnerings-runder om søndagen. Der hvor det har været muligt at lave træning med varighed på 6 timer, har vi selvfølgelig gjort dette, da en stor
del af spillerne har en lang køretur til fællestræningen.
Det har ikke altid været nogen nem opgave, at få plads i kalenderen. Som helhed synes vi selv, at opgaven er blevet løst
med stor tilfredshed. Inden sæsonen afsluttes skal vi have lavet en evaluering med klubberne på projektet. Der skal lyde
en stor tak for indsatsen til vore 3 gruppetrænere, Brian Klitskov, Morten Dannerfjord og Thomas Engholm og selvfølgelig også til Hanne Gram som har styret administrationen.
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Til den kommende sæson har udvalget fået tilsagn af bestyrelsen om, at projektet kan fortsætte og udvides.
Når vi ser frem på sæsonen 2008-09, så er det vort mål, at datoerne på alle træninger bliver fastsat fra sæsonstart.
Til den kommende sæson vil vi udvide med træning for kredsens bedste U17 årgang. De skal samles 4-5 gange i løbet
af sæsonen.
Sidste weekend i august var de bedste M-spillere i U-13, U-15 og U-17 som tidligere samlet i Brande.

DMU
Danmarks Mesterskaber for Ungdomsspillere (M, A, B og C spillere) var for 3. og sidste gang overdraget til Grindsted.
De lavede et rigtig flot arrangement. Deltagerantallet blev med 1380 deltagere det største breddearrangement som DBF
til dato har afviklet. Rigtig mange af kredsens klubber deltog i det store arrangement. Arrangementet i 2008 er overdraget til Vejen og foregår i weekenden 18.-20. april.
Kredsen er stolt over, at arrangementet de næste 3 år stadig er placeret i vores kredse med Vejen som arrangør.

DM individuelt & hold
I denne sæson har Grenaa været medarrangør af DM for U-13 Individuelt, som kredsens eneste DM i denne sæson. De
får stor ros for arrangementet. Til DM for hold har der lige været afviklet kvalifikation. Vi har fra vores kreds 2 faste
pladser i alle 3 årgange, men vi har indstillet 4 hold til hver årgang og håber så mange som muligt får muligheden.

Årets Ungdomsklub i DBF-Midtjylland
I år skal vi for anden gang kåre ”Årets Ungdomsklub” i DBF Midtjylland. Ved ansøgningsfristens udløb havde vi nogle
rigtig gode indstillinger. Udvalget valgte ”?-klub” som Årets Ungdomsklub i DBF Midtjylland og klubben vil på kredsens årsmøde modtage diplom og kr.2500,00 til et ungdomsarrangement.

Kommende sæson
Et par af de emner som ungdomsudvalget gerne vil drøfte på kredsens årsmøde og som udvalget ønsker en afklaring på
til den kommende sæson er følgende:
skal C rækken i holdturneringen ændres fra 2 drenge/2 piger til 4 spillere?
U 11 øvede – klubberne skal selv stille med trænere og afregne disse
skal Midtjylland stadig deltage i Danish Junior Cup?
fællestræning for kredsens bedste ungdomsspillere U11, U13, U15 og U17.

Afslutning
Som afslutning vil jeg takke mine udvalgskollegaer for jeres indsats med ungdomsarbejdet i sæsonen. Der skal også
lyde en tak til kredsens bestyrelse, øvrige udvalg og herunder ikke mindst Hanne Gram på kontoret for den store hjælp
udvalget får. Tak for samarbejdet med klubberne, øvrige kredse, DBF UEU og DBF’s kontor. Jeg ser frem til et spændende badminton år for DBF-Midtjylland.

Karsten Westergård Hansen
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INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALGSBERETNING

Sæsonen for Instruktør- og Trænerudvalget er nu ved at være slut og det er tid til at gøre status. Det seneste år har igen været præget af travlhed i udvalget, hvilket dels afspejler en høj aktivitet i DBFMidtjylland og dels tyder på, at der er et stigende behov for veluddannede trænere ude i klubberne. Udvalget er i januar 2008 blevet beskåret med to medlemmer, idet Rasmus Foldbjerg og Mads Østergaard
har valgt at stoppe.
Den grundlæggende instruktøruddannelse i DBF-Midtjylland består af weekendkurserne T1-T4. Herudover har kredsen i den forgangne sæson igen tilbudt gratis hjælpetrænerkurser, hvor målgruppen er alle,
der gerne vil snuse til det at være træner.
I den indeværende sæson har DBF-Midtjylland afholdt alle kurser i den ordinære kursusrække, men ITU
må konstatere, at tilmeldingen til sæsonens kurser igen ikke har været tilfredsstillende set med udvalgets
øjne. Vi håber klubberne indser, hvor vigtigt det er at uddanne egne instruktører, da instruktører i dag er
en mangelvare, og det er et faktum at kravene til kvaliteten af vores ungeaktivitet er stigende. Hvis vi vil
klare os i konkurrencen med alle de andre tilbud børnene har i dag, så er vi nødt til at tilbyde kvalitet i
deres træning og kun uddannelse af trænere fremmer dette.
Udover at arrangere trænerkurser, har udvalget i den forgangne sæson brugt en del tid på at formidle
kontakten til instruktører på kredsens forskellige aktiviteter. Dette indbefatter bl.a. badmintonskoler,
lejre samt kredssamlinger. Og at vurdere ud fra de tilbagemeldinger vi får, er kredsens undervisere både
dygtige og vellidte.
Endeligt har repræsentanter fra udvalget i løbet af sæsonen medvirket i forældredage i samarbejde med
breddekonsulenten og dommerudvalget. Dette har været spændende og har givet et godt indtryk af træningen og behovene i de forskellige klubber.
Vi i udvalget vil gerne takke alle, som i den forgangne sæson har hjulpet os med planlægningen og gennemførelsen af kurserne i DBF-Midtjylland. Vi ser frem til en ny og spændende sæson.

Rasmus Foldbjerg
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DOMMERUDVALGSBERETNING
Denne beretning vil jeg gøre kort, idet jeg ellers kommer til at gentage mig selv fra de forrige år, og det er der ingen, der
er tjent med.
Landstræneren stopper – Thomas Stuer-Lauridsen stopper – Peter Gade stopper og Kenneth Jonassen stopper, alle efter
OL. Det er da lidt trist. Jeg har til gengæld valgt at tage en sæson mere, (det er muligvis også trist), ikke på baggrund af
ovennævnte, men på grund af de gode oplevelser det giver at være badmintondommer/dommerleder. Det er lidt surt
engang imellem, men det sjove opvejer heldigvis stadig det grå.
Med denne sæsons start blev et nyt pointsystem fløjtet i gang og med den ildhu og gejst DBF-Midtjyllands dommere
tog det til sig, blev det ”piece of cake”. Nu er kampene knap kommet rigtigt i gang, før der er første ophold. Det er
blevet mere livligt at dømme og en ”fejl-dom”, som jo altid forekommer, bliver lidt dyrere for den forudrettede part,
derfor koger temperamentet måske lidt mere op nogle gange. Til gengæld er spillets niveau også højnet, i takt med at
det koster at lave fejl, så alt andet lige var der ingen grund til bekymring ved dette systems indførelse. Det var jo absolut
et udslag af, at ”nu har vi i hundrede år…….” og ”det er det femte system de prøver af…..” , men her viste kredsens
dommere sig usædvanlig forandringsparate og stod distancen med glans. Tak for det.
Vi har måttet sige farvel til 2 dommere i sæsonen, Harry L. Nielsen og Mikael Lund. De har begge været med i mange
år, hhv. som udvalgsmedlem og dommer og som dommerleder og dommer.
Det skal de have stor tak for.
Det er naturligvis beklageligt at sige farvel til erfaring, og vi kan desværre se frem til dette flere gange i den nærmeste
fremtid, med den alderskvotering der er blandt de tilbageværende dommere. Jeg vil i næste sæson neddrosle egne udkald og prioritere dommeruddannelse højere end tilfældet har været.
En hjælp til dette kunne komme fra den kendsgerning, at klubber der ønsker M- og E-turneringer fra den nye sæson skal
have en dommer tilknyttet klubben. Det har bl.a. i DBF Sønderjylland og på Fyn givet flere kandidater. Men der er
langt fra ”vil gerne” til virkende dommer. Der falder omkring 75% fra efter en eksamen. Hvorfor gider vi så bruge tid
på at uddanne dem? Fordi NU er flokken så lille, at vi også snart må sige M-turneringer fra! Dét kan det nye tiltag være
med til at afhjælpe. Alle klubber vil få en reminder om de nye regler og hvor de kan finde uddannelsen.
Jeg lovede en kort beretning, derfor slutter jeg nu med at sige tak for en god sæson til alle dommere, dommerudkalder
og bestyrelsen i DBF-Midtjylland.

På udvalgets vegne
Jan Ipsen
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VETERANUDVALGSBERETNING

Vi kunne i år starte sæsonen med at byde Harry Skydsgaard fra Silkeborg velkommen som nyt udvalgsmedlem. Ellers
har udvalget bestået af de samme personer som i forrige sæson. Det lykkedes ikke at skaffe en ny formand til udvalget,
så den ”gamle” samtidig med, at vi i udvalget har været heldige fortsat at kunne trække på Vagners mangeårige VETUviden.
Vi lagde hårdt ud i sæsonen med at invitere NBK med til vort første møde i håb om at kunne indlede et tættere samarbejde med dem,- evt.med sammenlægning af holdturneringen. Desværre lykkedes det ikke p.g.a. udefrakommende
forhold i NBK.
Da de ikke i NBK var i stand til at finde en afløser for Niels Jørn Larsen og da vi intet hører fra SØBK, så har Midtjysk
VETU gennemført sæsonens fælles jyske veteranaktiviteter.
Vi håber NBK til næste sæson får etableret et VETU-udvalg, som vi i givet fald igen vil invitere til samarbejde.
For at forbedre informationen har Hanne Gram gjort en stor indsats ved at lægge aktivitetskalen-deren for veteraner ud
på DBF-Midtjyllands hjemmeside. Der ligger ligeledes oversigt over de spillere, der har dispensation til at spille veteranholdkampe.
I perioden mellem årsmødet 2007 og sæsonstarten 2007/2008 har der været en del veteranaktivite-ter, som vi af tidsmæssige årsager ikke kunne nå at få med i sidste sæsons beretningen. De kommer her:

Jysk Veteranholdmatch
Holdmatchen blev afviklet 31.3.07 med succes. Det kunne have været ønskeligt om flere hold havde stillet op.
I år har vi efter megen overvejelse aflyst arrangementet. Der ligger All England og DM for hold i marts og april 2008.
Et arrangement mere, kan medføre, at veteranklubberne ikke melder sig til HOLD DM, som vi meget gerne vil bakke
op om. I planlægning af næste sæson, må vi overveje at lægge arrangementet på et tidligere tidspunkt.

DM for veteranhold
DM for veteranhold blev i 2007 afviklet i Sakskøbing. Om det var årsagen til det manglende fremmøde af jyske hold
ligger hen i det uvisse. Men faktum er, at Randers BK var alene om at repræsentere Jylland. Det gjorde de til gengæld
flot med et + 50 hold, som vandt sølv. Til lykke til Randers BK og tak fordi I viste, at der er veteraner vest for Storebælt.
Os andre jyske veteranklubber kan ikke opfordres nok til fremover at deltage i HOLD DM,- også når det foregår øst for
Storebælt. Skal vi holde gang i det arrangement er vi nødt til alle at løfte i flok og melde os til. Og skal der være berettigelse i at arrangementet hvert andet år er vest for Storebælt så SKAL vi også tilmelde os, når det foregår øst for Storebælt.
I denne sæson afvikles HOLD DM i Højbjerg den 5.- 6.april 2008.

DM for veteraner individuelt
DM for veteraner blev holdt 3.- 4.marts 2007 i Randers, og også i år kom vi hjem med danske mesterskaber og sølv og
bronzevindere. Godt gået og til lykke til medaljevinderne.
I år afvikles DM individuelt 1. – 2.marts 2008 i Albertslund.

All England
Senere i marts 2007 var der midtjysk deltagelse i All England med flotte resultater. Ellen Aagard fik sølv i DD+45
sammen med Helle Sjørring og Ellen og Ole K. Andersen fik bronze i MD + 45. Til lykke til spillerne.
MBK vil også være repræsenteret med tre spillere i den kommende All England turnering i marts 2008. Held og lykke!

VM
I maj 2007 var der WM i Taiwan. MBK var repræsenteret med 3 spillere, som gjorde det rigtig godt. Ellen Aagaard
blev verdensmester i DD + 45 med tysk makker og fik en flot bronzemedalje i DS i + 45. Anne-Lise Pedersen fik en flot
sølvmedalje i DS i + 50. Et stort tillykke til dem begge med de flotte resultater.
Om indeværende sæson kan berettes flg.:

Holdturneringen for Veteraner
I lighed med sidste sæson, afvikles holdkampene som stævner med deltagelse af 3 eller 4 hold. Stævneformen blev
indført for at imødegå de mange aflyste kampe der tidligere har præget turneringen. Umiddelbart vurderes det at der er
færre aflysninger end tidligere, hvilket er meget positivt.
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Desværre er det ikke lykkedes at fastholde antallet af deltagende hold. I A-rækken startede sæsonen med 8 hold, hvoraf
det ene måtte trække sig midt i turneringen. B-rækken har fastholdt deltagerantallet på 12 hold, fordelt i 2 puljer med 5
der kun spiller doubler og 7 der stadig spiller singler.
Der er efterhånden gjort meget i forsøget på at afvikle turneringen med et rimeligt antal hold: Dispensation til spillere
ned til 35 år, afvikling som stævner, mulighed for at slippe for at spille singler. Alligevel har det i løbet af sæsonen
været nødvendigt at præcisere reglerne overfor klubberne så turneringen kan afvikles på en sportslig korrekt måde.
Det er planen at klubberne skal evaluere holdturneringen inden afslutning af sæsonen 2007/8. Vi må se om det medfører
yderligere justeringer.

Kredsmatch for Veteraner
29.september 2008 deltog vi i kredsmatchen i Næsbyhallerne. Denne gang til et nyt koncept, hvor hver kreds skulle
stille med et 35 - 44 år hold, et 45 – 54 år hold og et 55 – og opefter hold. Trods store vanskeligheder med at stille hold
lykkedes det alligevel og vi fik godt spil, en god weekend men desværre ingen pokaler med hjem.
Arrangementet vil blive gentaget næste år under samme koncept som i år. Kredsmatchen forventes at finde sted den
27.9 - 28.9.08.

Individuelle jyske mesterskaber
26. januar 2008 afviklede vi mesterskaberne i nye lokaler, idet Silkeborg havde stillet sig til rådighed som arrangør i
deres nye Silkeborg-haller. Vi havde 95 deltagere med fra 25 klubber, hvilket gjorde, at stævnet kunne afvikles på en
dag. Desværre var der en del afbud - også på selve spilledagen, hvilket betød, at vi i en kort periode satte dommerbordet
på hårdt arbejde med at slå rækker sammen, lave nye spillerkonstellationer og nye seedninger. Ingen nem opgave, som
de til gengæld klarede flot.
Efter spillet havde klubben sørget for lækker mad, som blev nydt i kantinen samtidig med vores danske håndboldherrer
blev heppet til en finaleplads.
Et flot arrangement af Silkeborg, tusind tak for jeres indsats, tak til hjælperne og endnu engang til lykke med jeres nye
haller. Dem kan vi gerne spille i en anden gang.

Deltagelse i arrangementer i DBF-mesterskaber
I efteråret 2007 var der landskamp og individuel turnering mellem flere nationer i Folkestone i England. De deltagende
lande var: Holland, Sverige, Tyskland, England, Skotland og Danmark. Det var 3. gang dette arrangement løb af stablen. Også her var MBK repræsenteret med par spillere. Danmark blev nr.2 i landskampen. I den individuelle turnering
vandt Ellen Aagaard guld i DS i +50 og guld i DD i + 45 sammen med Linda Wood. Endnu engang til lykke til Ellen .
Også i efteråret 2007 var der midtjysk deltagelse i en udenlandsk turnering. Det foregik i Greifswald. Denne gang trak
Ellen Aagaard bronzemedalje med hjem sammen med Pia Kruse og Ole K. Andersen og Tommy Lundquist tog bronzen
med hjem i HD +45. Til lykke til alle fire spillere.
I den kommende sæson 2008- 2009 afholdes atter EM. Det sker i enten september eller oktober 2008 og foregår i Spanien.

Perspektivering
Vi er i udvalget begyndt at se frem på sæson 2008 – 2009. Som en af de første opgaver er vi i gang med at finde en ny
formand for vores MBK-VETU. Og vi skal have nye udvalgsmedlemmer.
Vi skal fortsat have fokus på at forbedre JM i forhold til deltagelse af flere spillere, så det igen bliver nødvendigt at
afvikle turneringen over 2 dage og få flere af de deltagende spillere til at deltage i det efterfølgende sociale samvær.
Specielt avner vi deltagelse af +35 spillere, som kun i meget begrænset antal har deltaget i sæsonens aktiviteter. Måske
skal vi overveje at tilbyde Fynskredsen at deltage i JM?
Til orientering kan det anbefales at melde sig til ”Veteran-linket” under DBF’s hjemmeside- og holde øje med siden, da
DBF VETU jævnligt lægger nyheder ind. Du kan melde dig til et Veteran-nyhedsbrev pr. mail, så får du automatisk
nyhederne.
Vær også opmærksom på DBF-Midtjyllands hjemmeside.
Til sidst vil jeg sige det øvrige udvalg, Ellen, Carsten, Harry og også Vagner tak for godt og konstruktivt samarbejde i
sæsonens løb. En speciel tak til Hanne Gram, som har hjulpet os i forbindelse med de fælles jyske aktiviteter. Det har
lettet os meget praktisk men ikke mindst har det været godt at vide, at det lå i kompetente hænder hos hende.

På udvalgets vegne
Vibeke Dahl
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REGNSKAB/BUDGET

REGNSKAB 1. JULI 2006 - 30. JUNI 2007
Regnskab
06/07
INDTÆGTER
Kontingent netto
Gebyr o. lign.
Renter
Annoncer årbog
Diverse
INDTÆGTER I ALT

344.175
3.700
21.535

369.410

UDGIFTER
SENIOR
Holdturnering
Bøder
Bøder trækning hold
Møder o. lign.
I ALT

-34.100
-9.980
-3.000

Budget
06/07

Budget Forslag
07/08
08/09

380.000 370.000 335.000
2.000
3.000
3.000
18.000 20.000 30.000
0
0
400.000 393.000 368.000

-47.080

-38.000
-10.000
0
3.000
-45.000

-39.000 -44.000
-20.000 -10.000
0
0
3.000
3.000
-56.000 -51.000

JYLLANDSSERIEN SENIOR

-24.665

-20.000

-23.000 -24.000

SENIOR IALT

-71.745

-65.000

-79.000 -75.000

UNGDOM
Holdturnering
Kredsmesterskaber
Træningssamlinger
JM for kredshold
DMU
Møder o. lign.
Jyske mesterskaber
Vestserien
Kredsmatch U 11 + U 13
Fællesrejser
Træningssamlinger fælles jysk
Danish Junior Cup
UNGDOM I ALT

-4.732
-36.039
13.526
-1.135
1.798
6.084
-31.890
-2.163
20.338
35.419
3.400
30.750
35.356

-25.000
-65.000
20.000
3.000
0
17.000
-25.000
-5.000
10.000
20.000
0
25.000
-25.000

0 -8.000
-55.000 -45.000
19.000 15.000
13.000
5.000
0
0
6.000
4.000
-42.000 -30.000
-5.000 -7.000
22.000 15.000
50.000 43.000
3.000
0
27.000 28.000
38.000 20.000

-8.600
4.794
0
0
1.834
4.806
1.280
4.114

-8.000
2.000
0
0
3.000
10.000
0
7.000

-8.000 -10.000
2.000
3.500
0
0
2.000
2.000
3.000
2.500
10.000
6.000
2.000
2.000
11.000
6.000

VETERAN/MOTION
Holdturnering
Møder o. lign.
Kredsmesterskaber
DM for hold
Jysk holdmatch
Kredsmatch
Jyske mesterskaber
VETERAN/MOTION I ALT
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Regnskab Budget Budget Forslag
06/07
06/07
07/08
08/09
10.905 25.000 20.000
15.000
5.017 17.000 17.000
5.000
0 11.000 11.000
10.000
4.764
6.000
6.000
5.000
13.509 14.000
9.000
10.000
2.532
0
0
3.000
1.236
2.000
2.000
2.000
37.963 75.000 65.000
50.000

INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG
Børnetræner 1 - T1
Børnetræner 2 - T2
Klubtræner 1 - T3
Klubtræner 2 - T4
Hjælpetræner
Motorisk Guldalder
Møder o. lign.
INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG I ALT
DOMMERUDVALG
Brush up
Kurser
Møder o. lign.
DOMMERUDVALG I ALT

9.874
3.924
200
13.998

5.000
7.000
5.000
17.000

8.000
7.000
7.000
22.000

9.000
5.000
1.000
15.000

BREDDEKONSULENT
Møder / kontorartikler
Aktiviteter
Lønandel mm
BREDDEKONSULENT I ALT

621
19.316
48.000
67.937

10.000
10.000
60.000
80.000

5.000
15.000
60.000
80.000

2.000
20.000
60.000
82.000

17.639 20.000 24.000
5.931
6.000
8.000
10.250 10.000 21.000
4.325 10.000
3.000
168
2.000
0
5.671
7.000
3.000
180.000 180.000 180.000
-55.600 -35.000 -50.000
46.543 20.000
0
30.325 22.000 25.000
1.300
5.000
2.000
7.800 15.000 15.000
11.000
0
1.882
8.000
4.472 15.000
0
17.815 10.000 10.000
6.500
0
0
1.119
5.000
5.000
286.140 303.000 254.000

20.000
8.000
12.000
5.000
0
5.000
192.000
-65.000
0
30.000
2.000
10.000
5.000
5.000
5.000
15.000
0
5.000
254.000

ADMINISTRATION
Bestyrelsesmøder
Telefon – bestyrelse
Telefon/Bredbånd kontor
Porto – kontor
Porto – bestyrelse
Kontorartikler
Løn kontor
”salg” arbejdstimer
Leasing kopimaksine
Årsmøder
Gaver
Seminar
INFO-møde
Diverse møder
EDB
Sociale arrangementer mm
Årets titler
Diverse, ATP – gebyrer
ADMINISTRATION IALT
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Regnskab Budget
06/07
06/07

Budget Forslag
07/08
08/09

PROJEKTER
Tilskud
Udvikling USU
Senior elite projekt

4.800
0
51.170

0
0
30.000

0
0
65.000 75.000
40.000 50.000

PROJEKTER I ALT

55.970

30.000

105.000 125.000

Møder fælles jyske

7.757 10.000

UDGIFTER I ALT

437.490 432.000

RESULTAT

-68.080
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STATUS pr. 30. JUNI 2007
Aktiver
Likvid beholdning
Kontant
Sparekassen Kronjylland - folie
Giro
Danske Bank
Investeringsbeviser 254 styk
LIKVIDER I ALT

0,00
0,00
955.117,61
0,00
2.072,85
25.394,57
982.585,03

Tilgodehavender
Debitorer
Tilgodehavender i øvrigt

0,00
14.337,55
14.337,55

Beholdninger
Bolde
Tøj

3.569,40
9.725,00
13.294,40

Fond
Sparekassen Kronjylland – aftalekonto

141.378,55

AKTIVER I ALT

1.151.595,53

Passiver
Kortfristet gæld
Skyldige omkostninger
A-skat
Arbejdsmarkedsbidrag mv

0,00
79.542,21
6.211,00
1.197,00
86.950,21

Fond
Formue
Renter
Tilskud
FOND IALT

141.097,89
3.280,66
-3.000,00
141.378,55

PASSIVER I ALT

228.328,76

Ordinær formue
Formue pr 1. juli 2006
Resultat 2006/2007
Formue pr 30. juni 2007

991.346,28
-68.079,21
923.266,47

BALANCE

1.151.595,23
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FORSLAG

DBF´s reglement for individuelle turneringer:
FORSLAG 1
§ 2 Klassificering af spillere og turneringer
FORSLAGSSTILLER Viby Badminton Klub
I en tid hvor vi ser dansk ungdoms Elite være førende i ungdomsårene, må
BEGRUNDELSE
vi desværre konstatere at vores udenlandske (Europæiske) modstandere
indhenter og i nogen tilfælde løber fra os ved overgangen fra ungdom til
senior. Forslaget skal ses som et forsøg på at optimere de unges udvikling
ved ”populært” sagt at få flere spilletimer i benene.

Nuværende tekst
I senior turneringer kan deltage spillere som
senest den 31/12 er fyldt 17 år (U19) i sæsonen,
hvor turneringen afvikles.

Ny tekst
I senior turneringer kan deltage spillere som
senest den 31/12 er fyldt 17 år (U19) i sæsonen,
hvor turneringen afvikles.
I en forsøgsperiode tillades det, at:
U17E spillere kan deltage i maksimalt 5 M/Arække stævner og (4 M/A – 2 før og 2 efter nytår). U17M spillere kan deltage i turneringer
arrangeret af egen klub.
For spillere i DBF’s grupper aftales deltagelse
med DBF’s talentchef.
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