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DAGSORDEN

1. Godkendelse af repræsentanter
2. Valg af dirigent
3. Kredsen aflægger beretning (udsendes på forhånd)
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. a) Fremlæggelse af budget til orientering
b) Fastsættelse af kontingent til kredsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
- Formand(lige år): Jens Dall-Hansen – villig til genvalg
- Næstformand (ulige år): Jørn Gade – ikke på valg
- Økonomiansvarlig (ulige år): Henning Lund ikke på valg
- Udvalgsformænd (for 1 år) for
- Seniorudvalget (SU): Peter Mikkelsen – villig til genvalg
- Ungdomsudvalget (UU): Karsten W Hansen - villig til genvalg
- Veteranudvalget (VU): Vagner Haunstrup: ikke villig til genvalg
- Instruktør- og Trænerudvalg (ITU): Rasmus Foldbjerg - villig til genvalg
- Dommerudvalget (DU)
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
12. Eventuelt
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FORMANDSBERETNING

På sidste årsmøde havde vi flere nyvalg på centrale formandsposter. Det er altid svært at tage afsked
med erfarne ledere, men heldigvis har både Jan Ipsen, Peter Mikkelsen og Rasmus Foldberg taget
flot over.
Aktiviteter
Som nævnt i nytårshilsenen er det gået godt med kredsens aktiviteter. Vi har haft god tilslutning til
stort set alle vores faste aktiviteter. Sidste år ændrede vi seniorholdturneringen. Det ser ud til, at
mange af de intentioner, der lå bagved ændringerne, bliver opfyldt - så det tegner godt.
Nogle af vores aktiviteter har der næsten været for stor tilmelding til jf. omtalen af kredsmesterskaberne for ungdom.
Der er dog et område, hvor vi meget gerne vil have ”for mange” tilmeldinger. Det er til trænerkurserne. Hvis der bliver tilmeldt flere deltagere, end der er plads til på kurset, ved jeg, at instruktørudvalget med glæde arrangere et ekstra kursus. Det er altafgørende for ungdomsarbejdet i klubberne, at man har gode trænere. Gode trænere, der kan give børnene en god træning, som tilgodeser
både deres tekniske og sociale behov. Dette kræver uddannelse.
Nye projekter
I år har vi i kredsen igangsat to større projekter.
Det ene projekt har seniorudvalget stået for. Det var målrettet ung-seniorerne. Et tilbud til klubbernes bedste unge seniorspillere. En gruppe, som vi flere gange er blevet opfordret fra klubberne til at
give et godt tilbud. Derfor er vi meget overrasket over, at der ikke har været flere tilmeldinger til det
meget spændende oplæg, som Peter Mikkelsen havde udarbejdet. Et oplæg, hvor spillerne blev tilbudt attraktive træningstilbud kombineret med vejledning på forskellige områder af landets førende
eksperter. Og så var det endda gratis!
Det andet projekt var målrettet kredsens vestlige område. Vi vil gerne være katalysator for en forøget badmintonaktivitet i dette område. Kirsten Leth har i samarbejde med klubberne omkring Skive haft gode erfaringer med et pilotprojekt. Vi håber disse positive erfaringer kan være med til at
præge projekterne, som Jørn Gade og Ole Jacobsen vil iværksætte sammen med klubberne i de sydligere områder. Dette vil der blive orienteret mere om på årsmødet.
Fællesaktiviteter mellem de jyske kredse.
Også i år har fællesaktiviteterne, som de tre jyske kredse samarbejder om, fungeret godt. Fællesaktiviteterne er blandt andet: ”Jyllandsserien” for senior, ”Vestserien” for ungdom, ”Jyske Mesterskaber” individuelt og for hold, fællesrejser, kredsmatcher for ungdom og veteraner, trænerkurser på
lidt højere niveau mv. I år er der lagt lidt flere af de organisatoriske opgaver over til kontoret, således at den administrative del fungerer på samme niveau som kredsens øvrige aktiviteter.
DBF
Badmintonliga
På sidste årsmøde havde vi en lidenskabelig debat om turneringsformen for den nye badmintonliga.
Det endte med, at turneringsformen blev med 6 kampe: Det er mit klare indtryk at den nye badmintonliga er kommet godt fra start. Set ud fra et ønsket om at skabe opmærksomhed om badminton har
de først TV- transmitterede semifinaler været meget vellykkede – også selvom om det udfra en lokal synsvinkel var med en vis ærgrelse, at det talentfulde mandskab fra Århus desværre måtte overgive sig til et meget stærkt Grevemandskab. Det skete dog først efter et par meget seværdige kampe.
Licensordning
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Årets anden store drøftelse var indførslen af licensordningen. Baggrunden for etableringen af denne
ordning er et ønske om mere direkte brugerbetaling. I dag er der klubber, som kun har et enkelt hold
med i holdturneringen. Hvis ikke de benytter sig af andre af DBF´s tilbud, syntes de ofte, at de betaler et dyrt kontingent til DBF, da de betaler et fast beløb pr. medlem. Derfor er der et klart ønske
om, at det faste kontingent ikke må stige, tværtimod må det gerne falde. I stedet ønsker vi at få finansieringen på plads ved en større grad af brugerbetaling. Brugerbetalingen må målrettes de bruger, der i højere grad trækker på forbundets og kredsen tilbud.
Vi må erkende, at orienteringen til klubberne og spillerne om licensordningen ikke har været god
nok ! En af årsagerne har været, at licensordningen i første omgang ikke fik den nødvendige opbakning på forbundets ordinære repræsentantskabsmøde og derfor måtte ændres. Først tæt på sommerferien blev den godkendt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Dette medførte en ekstrem
kort tid til at orientere klubber og spillere. Forbundets sekretariat har efterfølgende gjort et stort
arbejde med at orientere om ordningen – blandt andet fik vi en god orientering af Thomas Lund på
vores Info-møde i Århus. Det er mit indtryk, at efter den megen kritik ved indførslen af ordningen,
at der i dag en bedre accept af ordningen. Ikke alle syntes, licensordningen er ”deres kop te”, men
man har forståelse for argumenterne bagved ordningen. Personligt har jeg også flere gange oplevet
spillere, som har været glade for muligheden for at benytte licenskortets rabatmuligheder – og fra
næste år vil tilbuddene til licensspillerne blive udvidet.
Breddekonsulentordningen
Vi har haft stor glæde af konsulentordningen. Vi har de sidste år haft Kirsten Leth knyttet til kredsen i en halvtidsstilling. Ligeledes har vi kunne nyde godt af Ole Jacobsen i en halvtidsstilling, men
denne stilling er delt med DBF Sønderjylland.
DBF har netop evalueret hele konsulentordningen. På baggrund af denne evaluering vil forbundet
komme med forslag til, hvordan man kan optimere ordningen. Evalueringen og forslag til ændringer
vil blive fremlagt på årsmødet – så mød frem og kom med dine tanker om breddekonsulentordningen.
Afslutning
Jeg vil gerne sige tak til klublederne for et godt samarbejde igennem året. En særlig tak til de ledere,
der har hjulpet os i kredsen og forbundet med forskellige aktiviteter. Jeg er faktisk temmelig stolt af,
at vi i området har så mange aktive klubber, at en meget stor del af forbundets centrale aktiviteter i
år er afviklet i det midtjyske: Tænk f.eks. på Denmark Open i Århus, DM i Vejen, DMU i Grindsted
og Grand Prix-finaler i Erritsø. Det er flot at klubberne har overskud til at være medarrangør af alle
disse aktiviteter.
Derudover vil jeg også gerne sige tak til alle udvalgs- og bestyrelsesmedlemmerne, som endnu engang har udført et stort og flot arbejde. Det samme gælder vores ansatte: Hanne Gram, Ole Jacobsen
og Kirsten Leth, som godt nok er ansat i halvtidsstillinger, men til fulde gør gavn som var de fuldtidsansatte.

Venlig hilsen
Jens Dall-Hansen
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SENIORUDVALGSBERETNING

Som ny mand i SSU, har det været et spændende år med badminton!.
Sæsonen har 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.
Det var/er første år hvor vi afvikler holdturneringen efter den nye mere pyramideformede struktur.
Udvalget har blandt andet arbejdet med tilpasning af holdturneringsreglementet, så det passer til den
nye turneringsform.
Forhåbentlig er det også klubbernes opfattelse, at den nye turneringsform er en succes, så vi kan
fortsætte de næste år efter samme model.
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, vi kan kun endnu engang opfordre til at klubberne er ekstra omhyggelige med tilmeldinger af hold.
På trods af ovenstående kan vi dog konstatere at der fra DBF-Midtjylland deltager mere end 1000
senior spillere i DBF holdturneringer weekend efter weekend, hvilket må siges at være et flot resultat!. Ikke dermed sagt at vi ikke kan have flere deltagere, et mål kunne være en stigning på 10 %,
hvilket holdturneringerne sagtens kan klare.
Klubskifte har igen i år tilsyneladende været et problem for en del spillere og klubber.
SSU har behandlet en hel del dispensationsansøgninger på samtlige niveauer og i alle rækker.
Vi har som tidligere set os nødsaget til at holde os til reglementet, hvilket jo for den sags skyld er
OK,
men det har desværre resulteret i at en del spillere har måttet "sidde over" på grund af karantæner.
Hvis klubber og spillere havde fulgt reglerne, kunne dette have været undgået.
Næste sæson håber SSU at vi kan minimere antallet af dispensationsansøgninger!!.
Ved sæsonstart forsøgte SSU og DBF-Midtjyllands bestyrelse at starte et ELITE-projekt, der skulle
fokusere på ung-seniorer (20-25 år), og give dem nogle værktøjer, så de bedre kunne indpasse elite
badminton i en travl hverdag, og dermed få lyst til at fortsætte med elite badminton i lokalområdet.
Samtidig kunne projektet være med til at skabe et netværk mellem unge elite badmintonspillere i
Midtjylland.
Desværre måtte vi konstatere at hverdagen måske var for travl, i hvert tilfælde fik vi kun 2 tilmeldinger, så projektet måtte aflyses.
Dette har dog ikke fået SSU til at opgive, da jeg stadig mener vi må gøre en indsats for at forhindre
at så forholdsvis mange ung-seniorer opgiver badminton på elite plan.
Vi håber at kunne tilbyde et nyt projekt inden næste sæsonstart.
SSU har sammen med Nordjylland og Sønderjylland holdt et fælles SSU møde, hvor det blev foreslået at forsøge at genoptage de jyske mesterskaber for seniorer. I øjeblikket undersøger DBF mulighederne for terminer og om turneringen vil kunne blive pointgivende til DBF's rangliste(øst mesterskaberne er pointgivende!). Samtidig diskuterede vi problemerne med anvendelse af DBF's
rangliste ved sammensætning af hold til holdturneringen. Vi håber at emnet bliver taget op på
DBF's repræsentantskabsmøde næste gang, og opfordrer alle kredsens medlemmer, som måtte have
gode ideer til forbedringer, om at sende disse til SSU.
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

Ungdomsudvalget har i denne sæson været bemandet med 7 personer som har været medhjælpere
eller initiativtagere på mange af de arrangementer som der er foregået for kredsens ungdomsspillere.
Der er i sæsonens løb afholdt 3 udvalgsmøder og vi har taget del i 2 fællesmøder med de 2 andre
jyske kredse, samt deltaget når DBF UEU og DBF UU har afholdt fællesmøder.
Beretningen indeholder en kort orientering omkring de punkter udvalget har beskæftiget sig med i
sæsonen.
Holdturnering
Antallet af hold i turneringen er i år næsten på samme niveau som i sidste. Udvalget så dog gerne
nogle flere hold med, men forandringsparatheden i klubbernes tilmelding er ikke det nemmeste.
Ved sæsonstart afholdt vi klubmøde i Ribe Amt til drøftelse om tilmeldinger i begynderrækkerne,
men klubberne mødte ikke op.
U-11 holdturneringen er også i år en succes, hvor spillerne får et stort udbytte af træningen fredag
aften.
Udfordringen bliver fremover at fastholde interessen for holdturneringen og gerne udvide med flere
hold.
Holdturneringen afsluttes med holdfinaler i Randers søndag den 26. marts.
Jyske mesterskaber for kredshold bliver i år afviklet 8.-9. april i Hammel.
Træningssamling
I august havde vi en samling for U-15 og U-17 M i Brande og sidst i oktober var de bedste U-11 og
U-13 spillere samlet. Denne samling blev brugt som træning til kredsmatch og samtidig udtagelsesgrundlag.
En udvidelse af aktiviteten har været et af vore ønsker, men det lykkedes ikke. Så vi håber det sker i
næste sæson.
Kredsmatch
Kredsmatch som er en samling for de bedste i U-11 og U-13 var i år flyttet til Erritsø. Det er en
weekend hvor spillerne får rigtig meget med hjem. Træningen om søndagen var helt i top. I holdturneringen lørdag fik Midtjylland en flot 2. plads i U-13 og en midterplacering i U-11.
Kredsmesterskaber
Arrangementet har endnu engang været ungdomsudvalgets og kredsens største aktivitet. Tilslutning
blev så stor at vi i sidste øjeblik måtte finde ekstra spillesteder og flytte nogle rækker til andre afviklingssteder.
Afviklingen gik efter den situation vi stod i tilfredsstillende, men udvalget har på sit evalueringsmøde givet hinanden håndslag på, at kredsmesterskaber 2006 kan og skal gøres bedre. Vi skal have
flere spillesteder om lørdagen og søndags finaler må ikke tage hele dagen. 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 sammen med de nye vi får brug for er klar igen til næste års kredsmesterskaber.
DMU
Danmarks Mesterskaber for Ungdomsspillere (M, A, B og C spillere) blev i år for første gang afviklet samme sted for alle årgange. Grindsted lavede et rigtig flot arrangement. Det gav mulighed for
mange af kredsens klubber at være repræsenteret. Det er på et fællesmøde med DBF UU blevet be
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sluttet, at der til DMU 2006 kan deltage U-11 spillere. Samtidig er tilmeldingen blevet fri tilmelding
fra klubberne.
Arrangementet er igen blev overdraget til Grindsted og det foregår i weekenden 21.-23. april.
DM Individuelt, hold
Inden sæsonen afsluttes skal vi have uddelt mange medaljer rundt i landet. I Midtjylland er Grenaa
medarrangør af DM for U-15 Individuelt og Højbjerg medarrangør af DM for U-13 Hold.
Ungdomsklassifikation
Ungdomsklassifikation har kørt helt upåklageligt og næsten alle turneringer og point bliver i dag
registreringen elektronisk, så det bruges der ikke meget tid på i kredsen. Vi har ganske få henvendelser omkring spilleflytninger, men det er dog minimalt.
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. Fællesrejser har i år haft rigtig stor tilslutning. På sidste fællesrejse deltog over 100 spillere
i de 3 årgange. På sidste fællesmøde besluttet vi, at styrke denne aktivitet. Fremover sender vi en
ekstra træner med spillerne når der er tilmeldt 15 spillere på fællesrejse mod tidligere 20 spillere.
Danish Junior Cup som foregår i efterårsferien var igen en rigtig god turnering.
Jyske mesterskaber som lige er afviklet her i februar fik så stor tilslutning, at vi desværre kom i
samme situation som ved kredsmesterskaber. Vi havde for få haller og afviklingen kunne ikke holde
tidsplanen.
Jyske mesterskaber for hold foregik sidste år i Sønderjylland. Det var en rigtig god weekend.
Kommende sæson
Nogle af de emner som ungdomsudvalget i DBF Midtjylland i den kommende sæson vil arbejde
med bliver:
- styrke holdturneringen
- bedre afvikling af kredsmesterskaber og jyske mesterskaber
- mere fællestræning
- udsendelse af spillere til turneringer
- drøfte ændringer omkring afvikling af DM for hold
- U-9 projekt færdiggøres
Afslutning
Dette blev en opsamling på denne sæsons aktiviteter. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at
takke mine udvalgskollegaer for jeres indsats med ungdomsarbejdet i sæsonen. Der skal også lyde
en tak til kredsens bestyrelse, udvalg og herunder ikke mindst Hanne Gram på kontoret for den store hjælp udvalget får.
Tak for samarbejdet med klubberne, øvrige kredse, DBF UEU, UU og DBF’s kontor.
Det er mit håb at vi får mange gode timer sammen fremover for badmintonsporten i 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 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.
Den grundlæggende instruktøruddannelse i DBF-Midtjylland består af weekendkurserne T1-T4.
Herudover har kredsen i den forgangne sæson tilbudt et gratis hjælpetrænerkursus, hvor målgruppen
er alle, der gerne vil snuse til det at være træner.
I den indeværende sæson har DBF-Midtjylland uddannet følgende antal kursister per kursustype:
T1: 38 deltagere (to kurser)
T2: 37 deltagere (to kurser)
T3: 13 deltagere (et kursus)
T4: 12 deltagere (et kursus)
Hjælpetræner: 54 deltagere (5 kurser, heraf et aflyst)
Herudover har kredsen i samarbejde med DBF afholdt kurset ”Motorisk Guldalder” med Kenneth
Larsen som underviser. Her deltog 24 kursister.
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 klart 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, U11-samlinger 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 deltaget i fire 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

Dette er mit første år som dommerleder og dermed også min første beretning i den forbindelse. Det har været
et spændende år, hvor der har været meget at sætte sig ind i og mange spørgsmål at besvare, samtidig med at
egne udkald jo også skulle passes.
Jeg har nærstuderet de forrige beretninger, som alle kunne være kopieret ind i denne, da de er fuldt ud dækkende for vores største udfordring, nemlig : tilgang af nye dommere.
Det er ikke blevet nemmere end de foregående år, men Mikael Lund har, i mangel af og venten på, koordineret materiale fra forbundets side, begået en fin hvervebrochure, der bl.a. ligger på DBF-Midtjylland´s hjemmeside og som vi ikke tøver med at uddele ved enhver given lejlighed.
Vi har i år fået 1 ny dommer, men har desværre også måttet sige farvel til 7 dommere ved sæsonstart, af forskellige grunde. Her spiller job, familie og øvrige interesser en stor rolle. Det betyder et større træk på de
tilbageværende dommere, med op til 20-25 udkald for nogle. Vi beder som minimum om 4 !
I den forbindelse vil jeg gerne nævne, at vi som kreds stadig er vældig godt repræsenteret ved bl.a. DO og
DM mht. både kreds- og forbundsdommere, og det kan jeg ikke lade være med at ranke ryggen lidt over, for
det er midtuge-udkald der koster ferie, men alligevel er der ikke nogen der siger nej, når man spørger.
Der har i stil med tidligere været udlånt dommere til andre kredse, ligesom vi har lånt dommere fra bl.a.
DBF-Nordjylland. Dette samarbejde fungerer upåklageligt og gør, at vi er i stand til dække opgaverne rimeligt. Der er dog enkelte weekends, hvor det ikke er muligt at skaffe dommere nok til også at dække f.eks. Arækker, det beder jeg om forståelse for blandt stævneledelserne. Vi gør hvad vi kan, der er blot nogle weekends, hvor udbudet af udkald er større end antallet af ledige dommere.
Badmintonligaen med dens nye matchprogram var udset til at skaffe mere mediedækning via tidsmæssigt
kortere matcher, hvilket også i de fleste afviklinger har været tilfældet. Der opleves dog stadig 4-timers matcher, da styrken i de enkelte kampe gør, at der bydes på flere tætte, meget spændende og intense, 3-sæts
kampe, samtidig med at der blot spilles på 2 baner. Mediedækningen har ikke været så massiv som ønsket,
men det skulle blive bedre næste sæson.
Nævnes skal også det store arbejde som vores breddekonsulent, Kirsten, laver. Der har været arrangeret hyggelige klubmøder rundt omkring i kredsen, hvor Kirsten, trænerrepræsentant og dommerrepræsentant har
deltaget og møderne har været en stor succes med god opbakning fra klubberne.
Jeg vil gerne specielt nævne én af vores afgående dommere, da vedkommende har gjort et fantastisk stykke
arbejde for ØBD/DBF-Midtjylland´s dommere, nemlig Anne Riis Skydsgaard. Hun har været udkaldsleder i
så mange år, at det næsten er løgn, men har altid formået at få de til tider svære kabaler til at gå op, stor tak
og ros for det.
Jeg vil, igen, gerne opfordre klubberne til at afsøge egne rækker for egnede dommer-emner, da vi, med den
høje gennemsnitsalder for dommere, om 1 eller 2 år vil stå med en uløselig opgave, hvis vi ikke får nye kræfter ind. Dette og så den kendsgerning at klubberne kan spare mange penge ved at have egne dommere, burde
kunne inspirere klubberne til at finde egnede emner. Der skal ikke fra vores side mangle uddannelse, opbakning eller opgaver.
Jeg vil til slut gerne takke udvalget, Harry L. Nielsen, Anne Skydsgaard og Leif Engler for en god opbakning
og aldrig manglende vilje til at give inspiration. Samtidig vil jeg takke alle kredsens dommere for deres aldrig svigtende vilje til at tage et udkald, selvom det nogen gange sker lidt sent.
Tak for modtagelsen i bestyrelsen.

På udvalgets vegne
Jan Ipsen
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VETERANUDVALGSBERETNING

Da endnu en sæson (05/06) er ved at være slut følger hermed også VETU’s oplevelser og syn på
”Året der gik”.
I min forrige beretning brugte jeg lidt krudt på at finde en forklaring på hvorfor vi åbenbart har så
svært ved at få vores budskaber (invitationer m.m.) synlige ude i klubberne.
Jeg kan nu konstatere at situationen på dette område er stabil – forstået derhen at den er omtrent
ligeså lidt gennemslagskraftig som den altid har været. Som eksempel får jeg stadig, nu som før,
hver eneste sæson forespørgsler på hvornår indbydelsen til JM for veteraner udsendes til trods for,
at den allerede er udsendt måske en måned tidligere.
En del af forklaringen ligger måske lidt i skiftet fra almindelig brevpost til elektronisk post. Elektronisk post giver rigtig mange fordele – det er klart arbejdsbesparende, medfører en ikke uvæsentlig portobesparelse og skulle gerne være (hvilket det reelt forhåbentlig også er) en klar serviceforbedring for klubberne. At det fortsat halter lidt skyldes efter min opfattelse at klubberne har meget
at lære på området. Det stykke papir som før tilgik klubbens postbestyrer og som herpå loyalt tog
det med hen til klubbens opslagstavle eller relevante bestyrelseskollegaer / udvalgsmedlemmer
kommer (min påstand) ofte aldrig længere end til den ’modtagende PC’. Samtidig udnytter alt for få
klubber det tilbud der ligger i DBF Midtjyllands sekretariat om at få tilsendt dedikeret information
(SU / USU / VETU) direkte til relevante personers særskilte mail-adresser.
Alt i alt er ovennævnte selvfølgelig kun nogle eksempler på de fornemmelser jeg har mht. at nå ud
med aktuel ’veteran-info’ til klubberne, men i tillæg til det er jeg så i samme omgang også nødt til
at give mine dejlige veteran-venner en over nakken for deres alt for store magelighed og forventning om at blive serviceret i alle ender og kanter. Der er ingen af jer ’aktive veteraner’ der ikke ved,
at der hvert år udarbejdes en ’veterankalender’ med alle sæsonens spændende aktiviteter. Den kan
tilsendes enhver der ønsker det, ligesom aktiviteterne er listet i kredsen sæsonprogram. Via lidt ekstra initiativ kunne det jo også være dig – kære veteranven – der hjalp din klub med få at synliggjort
den slags information når tiden for synliggørelse af specifik information omkring en aktuel aktivitet
nærmer sig - til glæde for dig selv og alle øvrige veteraner i klubben.
Nok om informationsudveksling i denne omgang og i stedet over til lidt orientering om de tiltag og
tilbud, som vi fra veteranudvalgets side på godt og ondt har forsøgt gennemført i den forgangne
sæson. Udbudet af aktiviteter svarer helt til det ”standardudbud” vi har kørt med de seneste år, og
jeg vil ikke her gå ind i nogen større form for listning af div. resultater m.m. men kun kort kommentere lidt på de enkelte aktiviteter:
Holdturneringen for Veteraner:
A-rækken startede rigtig godt med mulighed for 2 fulde puljer af 6 hold, hvilket betød at vi kunne
realisere en længe ønsket drøm om to (geografisk opdelte) grundspilspuljer, efterfulgt af et slutspil.
Af forskellige grunde skete der desværre i løbet af sæsonens første par måneder et frafald så vi nu
slutter sæsonen med 9 A-hold, som samlet ender med at spille en enkelt ’alle mod alle’ turnering.
Det lysner dog allerede, idet der er kommet forhåndstilsagn ind omkring et par nye A-hold til den
kommende sæson.
Veteran-lederen undrer sig i øvrigt fortsat over at en storklub som eksempelvis Esbjerg, der boltrer
sig i masser af talent på såvel ungdom- som seniorplan tilsyneladende aldrig får spillere over 40 år.
I alle andre dele af landet bliver vi da et år ældre for hvert år der går.
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Kredsmatch for Veteraner
Forrige sæsons kredsmatch blev jo som bekendt aflyst grundet et uheldigt datomæssigt sammenfald
med EM for Veteraner i Spanien. Kredsmatchen har dog altid været et hit blandt de deltagende spillere og der var da også igen i år den 25. september inviteret til et nyt opgør mellem kredsene. Jylland deltog med 4 hold (+35, +45, +50 og +55) og klarede sig rigtig flot – både i forbindelse med
kampene, men bestemt også under aftenfesten, hvor DBF’s VETU havde fået sat nogle rigtig flotte
rammer for en kanon aftenfest.
”Jysk veteranholdmatch”
I oplægget omkring ’Jysk veteranholdmatch’ spiller hver spiller som udgangspunkt kun én kamp i
hver holdkamp, og arrangementet tager udgangspunkt i 2 aldersgrupper, hvor der fra hver aldersgruppe deltager 8 hold (2 puljer a’ 4 hold)
Desværre lykkes det ikke i år at tiltrække mere end 4 hold i aldersgruppe 1 og 5 hold i aldersgruppe
2. Årsagen skal nok delvis søges i, at det i kalenderen lå lidt uheldigt i relation til efterårsferien,
men alt andet lige er der plads til at mange flere spillere kan få fornøjelse af dette stævne. Det kunne
være rigtig fedt at opleve en ’Jysk veteranholdmatch’ hvor alle puljer var fyldt op – lad os se om
ikke det kunne blive i 2006?
MBK mesterskab for Veteraner
- I sæson 2003/04 måtte vi aflyse grundet for lille tilmelding.
- I sæson 2004/05 gennemførte vi vores første ”KM for Veteraner” i Viby Badmintonhal – et relativt lille stævne, som resulterede i en rigtig god eftermiddag for deltagerne.
- I sæson 2005/06 måtte vi desværre igen aflyse grundet for lille tilmelding.
Jeg håber bestemt at der også i den kommende sæson vil blive indbudt til samling, men så skal I
veteraner altså også se at få lettet jer fra sofaen ………
JM for Veteraner
En fælles aktivitet for de tre jyske kredse, og igen i år et rigtig godt arrangement i Randers. Stævnet
havde i lighed med sidste år et omfang der kunne afvikles på én dag. En større tilmelding vil betyde
at vi igen skal afvikle mesterskabet over både lørdag og søndag, men det gør vi meget gerne, hvis
ellers antallet af tilmeldinger fordrer det!
Øvrige arrangementer:
Ud over ovennævnte tiltag som vi selv initierer / koordiner i jysk VETU-regi er der naturligvis også
tiltag på veteranområdet i andre regi (DBF m.m.)
Bl.a. er følgende afviklet siden sidste årsmøde •
DBF VETU / DM individuelt:
Blev afholdt 05-06. marts 2005 i Højbjerg – dejligt at få et så stort veteranarrangement til Århus. Flot
af Højbjerg – håber I har fået mod på mere efter dette flotte stævne.
•
Randers BK:
Inviterede til det første åbne veteranstævne i Jylland i min tid. Desværre led det en krank skæbne og
måtte aflyses grundet manglende tilmeldinger – rigtig ærgerlig for Randers BK der havde lagt et stort
arbejde i forberedelserne til stævnet - håber I har mod på at prøve igen.
•
DBF VETU / DM for veteranklubhold:
Blev afviklet i Værløse den 16-17. april – Fra Jylland var Højbjerg og Viby tilmeldt i hhv. +40 og
+45. Desværre måtte Viby trække sig på mållinien grundet sygdom og skader på selve spilledagen.
Til gengæld forvarede Højbjerg i enlig majestæt flot de jyske farver ved at tage ’guldet’ med hjem.
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Sluttelig en stor tak for hjælpen med de mange forskellige opgaver i udvalget til mine VETU- kollegaer, Vibeke Dahl og Erik Linneberg.
Ellers er dette min sidste beretning i denne omgang da jeg har valgt at se tiden lidt an mht. mine
administrative gøremål i vetran-regi, men jeg regner bestemt med fortsat at se mange af jer rundt
omkring i hallerne da jeg på det spillemæssige område bestemt ikke har nogen intention om at lægge ketsjeren på hylden. Det har været rigtig dejligt at opleve den opbakning og tillid i har vist mig
gennem de mange år, og når jeg i ovennævnte skyder lidt med spredehagl ved jeg godt, at det hist
og her også vil ramme lidt uretfærdigt, men det er bestemt ikke fordi det er en ’sur’ veteranformand
der takker af, tværtimod, jeg har hørt at man skal tugte dem man elsker - Tusind tak til jer alle!

Vagner Haunstrup
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REGNSKAB/BUDGET

REGNSKAB 1. JULI 2004 - 30. JUNI 2005
Regnskab
20042005

Budget
20042005

Budget Forslag
200520062006
2007

INDTÆGTER
Kontingent netto
Gebyr o. lign.
Renter
Annoncer årbog
Diverse
INDTÆGTER I ALT

399.204
3.725
17.567
4.500
1.080
426.076

448.000
0
15.000
5.000
0
468.000

405.000 380.000
0
2.000
15.000 18.000
5.000
0
0
0
425.000 400.000

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

-41.800
-20.300
-5.500
1.644
-65.956

-50.000
0
0
3.500
-46.500

-45.000 -38.000
-7.000 -10.000
-3.000
0
3.000
3.000
-52.000 -45.000

JYLLANDSSERIEN SENIOR

-26.220

-16.000

-25.000 -20.000

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

-26.201
-73.591
8.862
1.350
0
17.426
-27.886
-7.532
12.186
7.333
22.407
-65.646

-20.000
-35.000
20.000
10.000
10.000
15.000
-6.000
-2.000
10.000
35.000
25.000
62.000

-30.000
-56.500
0
5.000
3.000
10.000
0
-2.000
10.000
25.000
25.000
-10.500

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

-8.157
1.387
-2.275
0
2.896
0
3.031
-3.118

-8.000
2.000
0
1.500
4.000
8.500
-5.000
3.000

-8.000
0
2.000
1.500
3.000
9.000
0
7.500

-8.000
2.000
0
0
3.000
10.000
0
7.000

VETERAN/MOTION
Holdturnering
Møder o. lign.
Kredsmesterskaber
DM for hold
Jysk holdmatch
Kredsmatch
Jyske mesterskaber
VETERAN/MOTION I ALT
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INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG
Børnetræner 1 - T1
Børnetræner 2 - T2
Klubtræner 1 - T3
Klubtræner 2 - T4
Hjælpetræner
Møder o. lign.
INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG I ALT

22.755
8.790
7.334
5.006
2.728
500
47.113

27.000
15.000
9.000
8.000
12.000
4.000
75.000

20.000
19.000
12.000
12.000
10.000
2.000
75.000

25.000
17.000
11.000
6.000
14.000
2.000
75.000

DOMMERUDVALG
Brush up
Kurser
Møder o. lign.
DOMMERUDVALG I ALT

5.319
0
6.804
12.123

3.000
0
7.000
10.000

3.000
9.000
3.000
15.000

5.000
7.000
5.000
17.000

BREDDEKONSULENT
Møder o. lign.
Kontorartikler
Kurser
EDB
Lønandel mm
BREDDEKONSULENT I ALT

641
1.042
8.945
24.595
59.000
94.223

0
0
0
0
0
45.000

0
0
0
0
0
60.000

10.000
0
10.000
0
60.000
80.000

17.228
0
5.500
12.170
13.152
0
1.363
5.758
175.000
-33.620
20.655
21.341
0
7.421
14.957
11.132
9.301
12.448
5.060
7.760
306.626

15.000
5.000
7.000
6.000
15.000
0
2.000
10.000
160.000
-45.000
20.000
20.000
5.000
4.000
15.000
10.000
10.000
0
0
5.000
264.000

ADMINISTRATION
Bestyrelsesmøder
FU-møder
Telefon – bestyrelse
Telefon – kontor
Porto – kontor
”salg” porto
Porto – bestyrelse
Kontorartikler
Løn kontor
”salg” arbejdstimer
Leasing kopimaksine
Årsmøder
Inventar
Gaver
Seminar
Diverse møder – INFO
EDB
Sociale arrangementer mm
Blad/INFO
Diverse
ADMINISTRATION IALT
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20.000 20.000
3.000
0
7.000
6.000
6.000 10.000
15.000 10.000
-10.000
0
2.000
2.000
10.000
7.000
180.000 180.000
-35.000 -35.000
20.000 20.000
20.000 22.000
5.000
0
4.000
5.000
15.000 15.000
5.000 11.000
15.000 15.000
0 10.000
0
0
5.000
5.000
287.000 303.000
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ÅRBOG
Trykning
PROJEKTER
Senior
Talenttræning - elite
Klubtrænerbesøg
Udsendelse - bredde
Dommerudvikling
Udvikling USU
U 23 eliteudvikling
Lederrekruttering
PROJEKTER I ALT

21.408

20.000

23.000

0

10.000

10.000

614
2.864

2.000
10.000
30.000
25.000
77.000

10.000
0
15.000
35.000

30.000

10.000

10.000

3.478

Møder fælles jyske

8.171

UDGIFTER I ALT
RESULTAT
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332.202

493.500

425.000 432.000

93.874

-25.500

0 -32.000
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Status pr 30. juni 2005
Aktiver
Likvid beholdning
Kontant
Sparekassen Kronjylland - folie
Giro
Danske Bank
Investeringsbeviser 54 stk
LIKVIDER I ALT

1.003.309,30
204,55
686,26
24.696,07
1.028.896,18

Tilgodehavender
Debitorer
Tilgodehavender i øvrigt
Forudbetalt leasing

10.373,00
18.000,00
28.373,00

Beholdninger
Bolde
Tøj

3.293,75
450,00
3.743,75

Fond
Sparekassen Kronjylland - aftalekonto

134.554,99

AKTIVER I ALT

1.195.567,92

Passiver
Kortfristet gæld
Skyldige omkostninger
Mellemregning DBF-Nordjylland
Mellemregning DBF Sønderjylland
A-skat
Arbejdsmarkedsbidrag mv

87.661,45
8.982,20
2.607,70
7.382,00
1.678,00
108.311,35

Fond
Formue

134.554,99

PASSIVER I ALT

242.866,34

Ordinær formue
Formue pr 1. juli 2004
Overskud 2004/2005
Formue pr 30. juni 2005

858.828,66
93.872,92
952.701,58

BALANCE

1.195.567,92
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