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ÅRSMØDE
DBF-Midtjylland
26. MARTS 2009
kl. 18.00

Kontingentsystem

UNGDOM:
Holdturneringen – slutspil i nogle rækker?
Vestserien - hvad er klubbernes oplevelse
med ændret turneringsform?
Kredsmesterskaber – tilmeldinger falder
– skal/kan vi gøre noget anderledes?
Fællestræning for kredsens bedste
ungdomsspillere U11, U13, U15 og U17.
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DAGSORDEN

1. Godkendelse af repræsentanter
Kåring af Årets ungdomsklub 2009
2. Valg af dirigent
3. Kredsen aflægger beretning (udsendes på forhånd)
Kåring af Årets Leder 2009 og Årets Træner 2009
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
Da der ingen forslag er kommet suspenderes årsmødet på dette tidspunkt i ca.
20 minutter til drøftelse af oplægget vedr. DBF’s kontingentsystem – se vedhæftede filer
6. a) Fremlæggelse af budget til orientering
b) Fastsættelse af kontingent til kredsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand (lige år): Jens Dall-Hansen – ikke på valg
Næstformand (ulige år): Jørn Gade – villig til genvalg
Økonomiansvarlig (ulige år): Henning Lund – villig til genvalg
Udvalgsformænd (for 1 år) for
Seniorudvalget (SU): Peter Mikkelsen – villig til genvalg
Ungdomsudvalget (UU): Karsten W Hansen - villig til genvalg
Veteranudvalget (VU): Carsten Nielsen - villig til genvalg
Instruktør- og Trænerudvalg (ITU): Jesper Munk - ikke villig til valg
Dommerudvalget (DU): Jan Ipsen – ikke villig til genvalg
8. Valg af 1 revisor (lige år): Erik H Sørensen - ikke på valg
9. Valg af 1 revisor (ulige år): Knud B Nielsen - villig til genvalg
10. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
11. Valg af repræsentanter til DBF’s årsmøde lørdag den 16. maj 2009
12. Eventuelt
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FORMANDSBERETNING

Vi har igen haft et godt år i kredsen. Der har været drøn på mange af vores traditionelle aktiviteter
og flere af udvalgene er forsat med at udvikle på deres nye tiltag.
Samtidig har Kirsten haft travlt med at besøge klubberne, og Hanne har endnu engang klaret alle
vores administrative opgaver på bedste måde.
På det organisatoriske plan har vi et håb om, at der fremover kun er én stor idrætsorganisation, som
organiserer alle badmintonaktiviteter. Det så i lang tid ud til, at vores håb blev indfriet. DIF og DGI
havde opstillet en fusionsplan, som der i lang tid var opbakning til. Det var der i hvert fald fra badmintonforbundet. Vi mener, at der er mange fordele for klubberne og spillerne med kun en organisation. I dag sker det flere gange, at centrale aktiviteter indenfor DGI falder sammen med DBF’s
aktiviteter til stor frustration for klubberne. At der f.eks. er to forskellige holdturneringstilbud medfører let en forøget kørsel, da eventuelle naboklubber ikke møder hinanden, da de deltager i hver sin
turnering. I det hele taget mener vi, at det er spild af ressourcer, at der er to organisationer, der tilbyder stort set de samme aktiviteter. Desværre endte det med, at der var flere af de store specialforbund i DIF, der meldte fra til fusionsplanerne, som derfor er skrinlagt..
I badmintonforbundet er vi dog indstillet på at udbygge samarbejdet med DGI´s badmintonorganisation. Vi synes bestemt, at det vil være en fordel for klubberne, hvis aktiviteterne i de to forbund
bliver koordineret, og at flere af aktiviteterne – f.eks. instruktør og lederuddannelsen – kunne udbydes i fællesskab.
Vi har en bekymring om, at DGI´s badmintonorganisation ikke får tilladelse til et udvidet samarbejde med os af DGI´s hovedorganisation, men jeg synes personligt, at det kunne være utroligt spændende, hvis begge hovedorganisationer sagde god for at badminton kunne være et prøveområde for
et fremtidigt samarbejde på tværs af de gamle organisationer.
Overvejelserne om sammenlægning af de to organisationer har medført, at forbundets egen organisationsplan ”Badminton 2015” og licens/kontingentproblematikken (fordeling på klub- og medlemskontingenter, licenser, brugerbetaling mv.) har været sat på standby. Da sammenlægningen af
DGI og DIF så alligevel ikke blev til noget, har forbundet taget disse emner op igen. Planlægningen
af processerne er netop ved at blive udarbejdet i denne tid, så jeg vil på årsmødet give en aktuelt
information om planerne.
På årsmødet vil jeg også i den mundtlige beretning komme mere ind på kredsens fokusområder - så
mød op og vær med til at præge den kommende udvikling.

Jens Dall-Hansen
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SENIORUDVALGSBERETNING

Sæsonen 2008-2009 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(super godt administreret af sekretariatet) er nu godt i gang med slutspillene, og i skrivende stund ser
det godt ud for de midtjyske hold i DH turneringen, hvor flere hold står til oprykning.
I år har vi haft et par protest sager, som måske skyldes uklarhed i det ellers reviderede holdturneringsreglement, det vil
vi selvfølgelig se nærmere på, ved næste revision af reglementet, således at forhåbentlig kan undgå tvivlsspørgsmål. Jeg
skal i den forbindelse opfordre alle klubber og trænere/holdledere om ikke at tøve, hvis I ligger inde med forbedringsforslag til reglementet, men sende dem til sekretariatet, så vil udvalget behandle forslagene ved næste revidering.
Vi er selvfølgelig også stadig interesserede i jeres forslag til forbedringer af selve turneringsformen, så hvis I har ideer
eller forslag, bedes I sende dem til sekretariatet eller undertegnede.
Senior Elite Projekt.
Igen i denne sæson fortsatte senior elite projektet i DBF-Midtjylland!.
Projektformålet var som følger.
1: Vi vil støtte projektdeltagerne i at forbedre deres rangliste placering.
2: Vi vil modvirke tendensen til at unge badminton talenter opgiver badminton.
3: Vi vil være med til at skabe et netværk mellem unge seniorelitebadmintonspillere i Midtjylland.
4: Vi vil støtte unge elitespillere, som ikke allerede får støtte af DBF, i lokalområdet.
Projektet blev afviklet som et samarbejde mellem kredsen, projektdeltagerne samt projektdeltagernes klubber - hvor alle
bidrog med arbejdsindsats og økonomi.
Sæsonens deltagere var:
Randers: Lotte Bonde og Martin Kragh
Esbjerg: Kamilla Hermansen, Henrik Nedergaard Christensen og Amanda Mathiasen
Viby: Jeppe Lund, Rene Lindskow og Louise Hansen
Horsens: Kristian Midtgaard
Ikast: Sune Gavnholt
Næsten samtlige deltagere har forbedret deres danske og internationale ranglisteplaceringer væsentligt i år, og samtlige
deltagere udgør en stor del af elitebadmintonpotentialet i Midtjylland, og er alle væsentlige ambassadører for deres
respektive klubber og for badminton i det hele taget.
Projektet har foreløbig deltaget I EBU turnering I Skotland, med stor succes. Samtidig har vi konstateret flere rigtig fine
resultater i de indenlandske turneringer (inkl. DM i Randers), hvor flere af projektdeltagerne nåede frem til kvartfinalerne. Der arbejdes i øjeblikket med deltagelse i endnu en EBU turnering i løbet af foråret, samt en match mod et 1.
divisions hold, som optakt til EBU turneringsdeltagelsen.
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.
Kasper Ødum for at træde ind som coach i Skotland.
Eliteprojektets 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 senior badminton 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
Antallet af hold i turneringen er i år næsten på samme niveau som tidligere år.
Udfordringen bliver fremover, at fastholde interesse for holdturneringen og meget gerne få flere hold med.
Vi har for nogle af puljernes vedkommende afviklet dem med slutspil.
Hvad siger I klubber til slutspil i ungdomsrækkerne?
Holdturneringen afsluttes med holdturneringsfinaler i Herning lørdag den 28. marts.
Fællesaktiviteter med de 2 andre jyske kredse
Vestserien, fællesrejser, Danish Junior Cup, JM individuelt og JM hold er fællesaktiviteter vi afvikler sammen med de 2
andre jyske kredse.
Vestserien har en god tilslutning, men dog stadig med Midtjylland som storleverandør af hold.
Vi valgte på opfordring fra klubberne at ændre turneringsform, så vi fik indført slutspil. Vi synes fra kredsens side, at
ideen er forløbet til fuld tilfredshed og bør gentages. Hvad er klubbernes oplevelse?
Fællesrejserne har igen i år haft voksende tilslutning. Hver fællesrejse har over 100 spillere i de 3 årgange. Danish Junior Cup som foregik i efterårsferien kører godt. Sidste år skrev jeg, at vi havde fokus på det økonomiske og det arbejder
vi fortsat på.
Jyske mesterskaber individuelt blev afviklet i uge 4, men med noget mindre tilslutning end tidligere.
Jyske mesterskaber for kredshold bliver i år afviklet lørdag 25. april i Hammel.
Kredsmatch
Kredsmatch hvor landets bedste i årgang U-11 og U-13 mødes. Arrangementet blev afviklet i Næsbyhallerne 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 som sidste år udvidet med besøg fredag aften i Odense,
hvor de unge talenter fulgte kvartfinalerne ved Danmark Open.
Det er en weekend, hvor spillerne får meget med hjem. Det sociale spiller godt sammen med badminton.
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.
Tilslutningen var noget nedafgående, og det synes vi er meget ærgerligt – skal vi gøre noget anderledes?
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.
Træningssamling
Som afslutning på sidste sæsons træningssamlinger var hele holdet på tur i Varberg til deres åbne turnering. En god tur,
hvor vi fik mange flotte resultater med hjem. En meget stor tak til dem, der meldte sig som ledere!
Som skrevet sidste år havde vi til denne sæson nogle nye tiltag. Vi lovede at lave et endeligt program for hele sæsonen
og det lykkedes. Dog skulle vi lige finde det passende niveau af antal træningsdage. Samtidig fik vi flyttet sidste års
fredagstræninger på 3 timer til lørdag, så hver træning nu er blevet til 6 timer.
Vores ønske om en udvidelse med U-17 spillegruppen er ikke lykkedes. Flere af spillerne var virkelig interesseret, men
med vores placering af fællestræning i holdrunder blev de forhindret, da de bliver brugt på klubbernes seniorhold.
U-11, U 13 og U15 har alle været samlet 10 gange med træningen i 6 timer, samt i 1 weekend med træning i 15 timer.
Weekendsamlingen måtte rigtig mange melde afbud til, da vi havde sammenfald med DBF´s samling. Dette skal vi
selvfølgelig have rettet, så det ikke gentager sig, men heldigvis fik så nogle andre en oplevelse på kredsens fællestræning. Udbyttet af denne træning har betydet, at rigtig mange spillere har hævet deres niveau. Der skal lyde en stor tak
for indsatsen til vore 3 gruppetrænere og selvfølgelig også til Hanne Gram, som har styret administrationen.
Til den kommende sæson har udvalget fået tilsagn af bestyrelsen om, at fællestræningen kan fortsætte.
Den øgede fællestræningen og fokus på de bedste af vores spillere har skabt resultater og styrket vores niveau overfor
de andre kredse. Fællestræningen er uden tvivl vejen frem for en styrket og bredere elitetrup.
DMU
Danmarks Mesterskaber for Ungdomsspillere (M, A, B og C spillere) blev afviklet i Vejen. De lavede et rigtig flot arrangement. Deltagerantallet blev 850 deltagere. Rigtig mange af kredsens klubber deltog i det store arrangement. Arrangementet i 2009 er igen i Vejen og foregår i weekenden 17.-19. april.
Ved flytning væk fra bededagsferien håber vi igen, at deltagerantallet kommer tilbage på over de 1000.
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DM Individuelt, hold
I denne sæson skal Team Hørning være medarrangør af DM for U-15 Hold, som kredsens eneste DM i denne sæson. Til
DM Hold har 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.
Resultater og priser
Som nævnt under fællestræningen har vores øget fokus sammen med klubbernes ungdomsarbejde skabt resultater. Ikke
alle kan blive nævnt, men nogle fortjener dog at blive fremhævet.
Ved de DM´er som lige er afviklet fik kredsen følgende 1. pladser og 2. pladser:
I U-13 vinder vi alle 5 DM titler. Vi opnår tre 2. pladser og 4½ 3. pladser.
I U-15 vinder vi 2½ DM titel. Vi opnår 2 pladser i alle 5 kategorier – dog med X makker i de 2.
I U17 vinder vi 1½ DM titel og ½ 2. plads, samt i U-19 1½ DM titel, samt to 2. pladser.
Ved EM for U-15 i Belgien kom de danske spillerne hjem med 6 GULD. De vandt hold og alle 5 titler.
Det blev til 5 gange GULD og 2 SØLV til 4 spillere fra AB i den individuelle turnering.
Stor tillykke til Line, Kasper, Mathias og Rasmus.
Under DM i Randers blev Lene Clausen, Erritsø tildelt Nordea Invest og DBF’s ”Pigetalentpris”. Der skal fra kredsens
side lyde et stort og velfortjent tillykke med prisen. Lene har efterfølgende kvitteret for prisen med 2 DM titler i single –
nemlig i både U-17 og U-19.
Årets Ungdomsklub i DBF Midtjylland
I år skal vi for 3. gang kåre ”Årets Ungdomsklub” i DBF Midtjylland. Ved ansøgningsfristens udløb havde vi 3 rigtig
gode indstillinger. Udvalget valgte ”Kolding Badmintonklub” som Årets Ungdomsklub i DBF Midtjylland, og klubben
vil på kredsens årsmøde modtage diplom og kr.2500,00 til et ungdomsarrangement.
Det var med meget stor glæde, at modtage besked på, at Kolding blev valgt som Årets Ungdomsklub i DBF.
De fik prisen overrakt ved DM i Randers.
Kommende sæson
Et par af de emner som ungdomsudvalget gerne vil drøfte på kredsens årsmøde og som udvalget ønsker en tilbagemelding på er følgende:
Holdturneringen – slutspil i nogle rækker?
Vestserien - hvad er klubbernes oplevelse med ændret turneringsform?
Kredsmesterskaber – tilmeldinger falder – skal vi gøre noget anderledes?
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 er ved at nærme sig sin afslutning og det er tid for status.
Det har været en sæson med mandefald i udvalget - Instruktør- og trænerudvalget måtte desværre fra sæsonstart opleve
en halvering af udvalget…
Lars Pagh Skovgaard og undertegnede måtte justere i udvalget og erkende at med en halvering, måtte der ske justeringer…
Sekretariatet, Hanne Gram, meldte sig på banen med hjælp til diverse praktiske opgaver - stor tak til Hanne fra udvalget!!
Instruktøruddannelsen i DBF-Midtjylland består af kurserne:
Hjælpetrænerkursus
T1, T2, T3 og T4 kurserne
Herefter er der kurserne under Dansk Badminton Forbund: DBF 1 og 2
Kurserne henvender sig til Danmarks kommende trænere - men så sandelig også til alle de danske klubledere, som
gerne skulle sende deres instruktører på kredsens kurser…
I indeværende sæson er følgende kurser planlagt / gennemført:
Hjælpetrænerkursus i Glyngøre med 9 deltagere
T1:
3 planlagte kurser fra sæsonstart - 2 måtte aflyses pga. for få tilmeldinger
1 blev gennemført med 12 deltagere
T2:
2 planlagte - 1 aflyst
1 gennemført med 8 deltagere
T3:
2 planlagte - 1 aflyst
1 gennemført med 10 deltagere
T4:
1 planlagt - 1 aflyst
Men håber i skrivende stund at vi kan få en del af vores deltagere fra T3 på T4 inden den nye sæson starter op!!
Ovenstående bliver til ganske nem hovedregning:
39 trænere har igennem sæsonen, indtil nu, været på kredsens trænerkurser.
Dette er ganske simpelt ikke tilfredsstillende…
Hverken for os, som udvalg, men bestemt heller ikke for klubberne…
Man kan selvfølgelig stille sig selv det spørgsmål : ”har klubberne nok af kompetente og veluddannede instruktører” da der ikke kommer flere på kurserne…?
Men, med stor berøring rundt i diverse klubber i Midtjylland, så er det ikke min overbevisning!!!
Badminton har desværre stadig medlemsnedgang - derfor kræver det i større grad, med alle de tilbud der er til unge
mennesker i dag, flere og bedre veluddannede instruktører ude i klubberne!!
Men hvordan sørger vi for det….?
- Har I som foreninger, forslag til udvikling af kurserne eller andet på hjerte, så kontakt os endelig!!
Udover kurserne startede sæsonen op med en del klubbesøg med kredsens breddekonsulent, Kirsten Leth. Udvalget
sørgede for træning af børnene, mens Kirsten afholdt diverse foredrag / oplæg med forældre og ledere i klubberne.
Hvilket vi i udvalget, synes er gået rigtig godt - og samtidig har været med til at give et godt indtryk af den daglige
trænersituation ude i klubberne.
Kredsens instruktører har udover ovenstående, også været med på:
Badmintonskoler, kredssamlinger samt deltaget som coach på Jysk fællesrejser
Til sidst en stor tak til alle, som i den forgangne sæson har hjulpet med planlægningen og gennemførelsen af kurserne i
DBF-Midtjylland.
Vi ser meget frem til en ny og spændende sæson, hvor vi forhåbentlig kan få stor nytte af hinanden - udvalget og klubberne i DBF-Midtjylland.

Jesper Munk
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DOMMERUDVALGSBERETNING

Denne beretning vil jeg gøre kort, endda kortere end sidste år.
Det har været en fornuftig sæson, hvor der er uddannet 6 nye dommere fra Silkeborg/Sejs-Svejbæk,
og vi naturligvis glæder os til, at de skal ud at virke til gavn for sporten. Der har dog ikke været
kræfter til at dække A-stævner, hvilket stadig er en skam, idet vi rent faktisk skal stille dommere til
disse stævner.
Vi har også i år været repræsenteret med dommere ved både Denmark Open, Superseries og ved
DM i Randers, hvor de indkaldte dommere har gjort en god figur. Det skal I selvfølgelig have en
stor tak for. Det er glædeligt, at I aldrig melder fra på disse arrangementer, der er stort behov for
jeres engagement og glæde ved at deltage.
Der skal her også lyde en tak til både DBF Sønderjylland og DBF-Nordjylland, hvor dommere herfra møder i både Århus og Horsens til matcher i Elitedivisionen, selvom der er lang transporttid en
hverdagsaften. Det er godt og vel mørkt, inden man når hjem igen, selv med det nuværende tællesystem.
En ting der ligger mig på sinde at informere om er, at jeg stopper som dommerleder i DBFMidtjylland efter denne sæson. Jeg har haft nogle spændende år som dommerleder, men føler efterhånden ikke, at mit engagement rækker til at varetage jobbet på forsvarlig vis længere. Jeg har et
job, som tager meget af min energi, og jeg har ikke overskud til også mentalt at skulle overskue den
frivillige indsats, jeg mener, det hverv og de øvrige dommere fortjener.
Det har intet at gøre med samarbejdet/dommerindsatserne rundt omkring, blot er jeg løbet tør for
energi, som tingene ser ud nu. Der er en fremragende ånd i bestyrelsen, hvor alle trækker på samme
hammel for fremme af sporten.
En stor tak skal rettes til alle dommere i DBF-Midtjylland for deres kæmpe indsats og store overbærenhed i de tilfælde, jeg ikke helt har slået til i den forgangne sæson.
Også stor tak til bestyrelsen for deres måde at være på og det kæmpe arbejde, der bliver lagt til gavn
for DBF-Midtjylland. Der har altid været en god og konstruktiv tone på vores møder.

Jan Ipsen
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VETERANUDVALGSBERETNING

I slutningen af sæsonen 2007/2008 tyndede det gevaldigt ud i antallet af medlemmer i udvalget. Efter mange års virke,
heraf en del som formand for udvalget, valgte Vibeke Dahl at stoppe. Det er altid ærgerligt, når gode kræfter stopper,
men Vibeke kunne ikke længere finde tiden til udvalgsarbejdet, og det kan vi kun respektere. Under alle omstændigheder tusind tak for indsatsen. Samtidig valgte Ellen Aagaard at trække sig fra udvalget, også for Ellen har det vist sig at
være vanskeligt at finde tilstrækkeligt med tid. Både Vibeke og Ellen lovede dog at bistå med praktisk assistance i forbindelse med afvikling af arrangementer.
Der er blevet arbejdet en del på at finde erstatninger for de medlemmer der er trådt ud, men anstrengelserne har endnu
ikke båret frugt. Herefter består udvalget af Harry Skydsgaard og undertegnede.
Udvalgets arbejde er blevet lettet betydeligt, idet sekretariatet (Hanne Gram) har overtaget mest muligt af arbejdet med
turneringsplanlægning og –afvikling m.m.
Holdturnering
Med baggrund i den evaluering som klubberne gav efter sidste års holdturnering, var der ingen tvivl om at vi skulle
fortsætte med at spille holdturneringen som stævneafvikling, i den udstrækning det overhovedet var muligt.
Med 9 hold i A-rækken og 10 hold i B-rækken, er der spillet indledende puljer i begge rækker. Herefter spilles der vinderslutspil i begge rækker.
Selvom turneringen ikke er spillet helt færdig på nuværende tidspunkt, er der ikke nogen tvivl om at antallet af aflyste
kampe er faldet drastisk. Det er i sig selv glædeligt. I lighed med sidste år vil der blive inviteret til en evaluering, og så
må vi se, om klubberne også er tilfredse med afviklingen.
Jyske Mesterskaber
Blev i år afviklet i Randers i de sædvanlige gode rammer. Desværre var det også i år nødvendigt at flytte stævnet, denne
gang væk fra den traditionelle sidste weekend i januar. Det betød at flere klubber var forhindrede, fordi de deltog i en
turnering i Skotland.
Tilmeldingen var mildest talt ikke ret god da fristen udløb. Vi valgte derfor at forlænge fristen, samtidig med at vi kontaktede et antal klubber for at supplere deltagerantallet. Det lykkedes, og vi nåede op på et rimeligt deltagerantal. Specielt glædeligt var det at se deltagere fra flere ”nye” klubber.
Der var mange gode kampe og god stemning i hallen. Afviklingen gik fint takket være stor assistance fra veteranafdelingen i Randers, og andre gode hjælpere.
Andre turneringer
Som sædvanlig deltager mange af DBF-Midtjyllands veteraner i turneringer udenfor kredsens regi. Det drejer sig om
DM individuelt og for hold, All England, EM, landskampe og internationale turneringer i Sverige, Tyskland og England. Og som sædvanlig har der været midtjyske vindere og medaljetagere ved alle turneringer. Stort til lykke til dem
alle.
Fremadrettet
I løbet af sæsonen er der kommet forslag om at dele holdturneringen op i to aldersgrupper, f.eks. 35 – 50 år og +50.
Formålet skulle være at det kunne blive mere attraktivt for de yngste at deltage i turneringen, hvis kampene var mere
jævnbyrdige. Samme argument kan tale for at de ældste spillere ”hænger på” lidt længere, hvis de ikke bliver kørt over
af en dispensationsspiller på 36. Vi vil prøve at høre klubbernes mening i forbindelse med evaluering af indeværende
sæson.
Udvalget har besluttet at flytte Jyske Mesterskaber individuelt til efteråret, således at det afvikles på samme termin som
SBK og KBK benytter. På denne måde skulle vi ikke kollidere med andre veteranturneringer, og DBF-holdturnering.
Vi har konstateret, at mange veteraner ikke får kendskab til den invitation, der bliver sendt ud til alle kredsens klubber
og til NBK og SØBK. Det skyldes utvivlsomt, at mange klubber ikke har en decideret veteran kontaktperson. Selvom
det er hårdt arbejde, vil vi prøve at finde flere kontaktpersoner i klubberne. Derudover skal der fortsat arbejdes på at
flere deltagere i + 35 og + 40.
Derudover skal udvalget forholde sig til ”Jysk holdmatch for veteraner”, der ikke har været afviklet i år, og til ”kredsmatcherne i Næsby”, der ikke blev afviklet i år da det kolliderede med EM, næste år er også tvivlsom da det her kolliderer med VM i Spanien.
Til slut vil jeg på udvalgets vegne takke de venlige og hjælpsomme sjæle, der har ydet assistance igennem sæsonen. En
stor tak til ”Hannes sekretariat”.

Carsten Nielsen
10

Årsmøde

2009
REGNSKAB/BUDGET

REGNSKAB 1. JULI 2007 - 30. JUNI 2008
Regnskab
07/08

Budget
07/08

Budget
08/09

Forslag
09/10

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

343.967
2.500
30.830
377.297

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

-27.000
-16.600
-1.500
0
-45.100

-39.000
-20.000
0
3.000
-56.000

-44.000 -30.000
-10.000 -10.000
0
0
3.000
1.000
-51.000 -39.000

JYLLANDSSERIEN SENIOR

-32.956

-23.000

-24.000 -30.000

SENIOR IALT

-78.056

-79.000

-75.000 -69.000

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

-9.624
-49.674
26.335
-2.052
3.716
-31.406
-11.646
23.814
36.853
0
30.027
16.343

0
-55.000
19.000
13.000
6.000
-42.000
-5.000
22.000
50.000
3.000
27.000
38.000

-8.000 -15.000
-45.000 -50.000
15.000 75.000
5.000
0
4.000
6.000
-30.000 -30.000
-7.000 -9.000
15.000 15.000
43.000 43.000
0
0
28.000 25.000
20.000 60.000

VETERAN/MOTION
Holdturnering
Møder o. lign.
Kredsmesterskaber
DM for hold
Jysk holdmatch
Kredsmatch
Jyske mesterskaber
VETERAN/MOTION I ALT

-7.700
3.038
0
0
0
9.043
-1.259
3.122
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370.000
3.000
20.000
393.000

-8.000
2.000
0
2.000
3.000
10.000
2.000
11.000

335.000 337.000
3.000
3.000
30.000 30.000
368.000 370.000

-10.000 -10.000
3.500
3.500
0
0
2.000
4.000
2.500
2.500
6.000
6.000
2.000
2.000
6.000
8.000
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Regnskab Budget
07/08
07/08

INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG
Børnetræner 1 - T1
Børnetræner 2 - T2
Klubtræner 1 - T3
Klubtræner 2 - T4
Hjælpetræner
Intern uddannelse
Møder o. lign.
INSTRUKTØR- og TRÆNERUDVALG I ALT

Budget
08/09

Forslag

09/10

49.587
15.602
18.780
5.019
10.533
1.429
4.877
105.827

20.000
17.000
11.000
6.000
9.000
0
2.000
65.000

15.000
5.000
10.000
5.000
10.000
3.000
2.000
50.000

15.000
5.000
10.000
5.000
10.000
3.000
2.000
50.000

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

7.153
1.448
1.446
625
10.692

8.000
7.000

9.000
5.000

7.000
22.000

1.000
15.000

7.000
3.000
4.000
1.000
15.000

BREDDEKONSULENT
Infomøder
Klubbesøg
Lønandel mm
BREDDEKONSULENT I ALT

22.041
8.210
50.000
80.251

5.000
15.000
60.000
80.000

2.000
25.000
60.000
87.000

7.000
20.000
60.000
87.000

24.000 20.000
8.000
8.000
21.000 12.000
3.000
5.000
3.000
5.000
180.000 192.000
-50.000 -65.000
25.000 30.000
2.000
2.000
8.000
5.000
0
5.000
25.000 25.000
0
0
5.000
5.000
254.000 249.000

15.000
7,000
7.000
1.000
3.000
192.000
-65.000
25.000
3.000
5.000
5.000
25.000
5.000
2.000
230.000

ADMINISTRATION
Bestyrelsesmøder
Telefon – bestyrelse
Telefon/Bredbånd kontor
Porto – kontor
Kontorartikler
Løn kontor
”salg” arbejdstimer
Årsmøder
Gaver
Diverse møder
EDB
Sociale arrangementer & seminarer
Årets titler
Diverse gebyrer

12.459
6.800
4.970
1.070
2.593
180.000
-64.800
22.130
3.181
1.034
9.400
22.735
4.500
1.009
207.081

PROJEKTER
Tilskud
Udvikling USU
Senior elite projekt

10.554
43.292
93.005

0
65.000
40.000

0
75.000
50.000

0
0
50.000

PROJEKTER I ALT

146.851

105.000

125.000

50.000

Møder fælles jyske

6.162

5.000

5.000

6.000

498.273

501.000

482.000 437.000

-120.976

-108.000

-114.000 -67.000

UDGIFTER I ALT
RESULTAT
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STATUS pr. 30. JUNI 2008
Aktiver
Kontant
Sparekassen Kronjylland - folie
Danske Bank
Investeringsbeviser 254 styk
LIKVIDER I ALT

0,00
798.360,75
2.707.85
25.394,57
826.463,17

Tilgodehavender
Diverse tilgodehavender

48.003,55

Beholdninger
Bolde
Tøj
UV-materialer

6.783,00
11.793,25
1.700,00
20.276,25

Fond
Sparekassen Kronjylland – aftalekonto

140.154,71

AKTIVER I ALT

1.034.897,68

Passiver
Kortfristet gæld
Skyldige omkostninger
A-skat
Arbejdsmarkedsbidrag mv

75.176,88
14.503,00
2773,00
92.452,88

Fond
Formue
Renter
Ydet tilskud
FOND IALT

141.378,55
4.776,16
- 6.000,00
140.154,71

PASSIVER I ALT

232.607,59

Ordinær formue
Formue pr 1. juli 2007
Resultat 2007/2008
Formue pr 30. juni 2008

923.266,47
-120.976,38
802.290,09

BALANCE

1.034.897,68
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REVISION
Den udførte revision:
Som valgte revisorer har vi foretaget en kritisk gennemgang af regnskabet for perioden 1. juli 2007
til 30. juni 2008.
Vi har afstemt bank- og giroindestående samt beholdning af værdipapirer. Kreditorer og debitorer er
ligeledes afstemt.
Øvrige beholdninger er ikke kontrolleret.
Vi har stikprøvevis sammenholdt bilag med bogføringen. Vi har modtaget alle relevante oplysninger.
Årets resultat er et underskud på 120.976 kr. mod budgetteret underskud på 108.000 kr.
Der er modtaget tilfredsstillende forklaringer på difference mellem budget og regnskab.
Det er dog revisorernes opfattelse, at den tilladte overskridelse/merforbrug vedrørende senior-eliteprojektet på 53.000 kr. er betænkelig stor set i forhold til de budgetterede 40.000 kr.
Gennemgang af regnskab og status har i øvrigt ikke givet anledning til bemærkninger.

Randers, den 3. februar 2009

14

