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JDH bød velkommen til alle klubrepræsentanterne med en særlig velkomst til vore gæster: Hans Henrik Fløe, formand i
DBF - Thomas Lund, direktør i DBF - Vagn Sandersen, formand i DBF-Nordjylland.
Deltagerne præsenterede kort sig selv.

Beslutning / Debat
1.

Godkendelse af repræsentanter

2.

Valg af dirigent

3.

Kredsen aflægger beretning
a.
Formanden

b.

Seniorudvalget

c.

Ungdom – bredde

53 repræsentanter fra 15 klubber (af 130) til stede heraf 33 med
stemmeret – 2/3 majoritet = 22 stemmer
Carsten Munch blev foreslået og valgt med akklamation.
Carsten Munch takkede for valget og konstaterede årsmødets
lovlighed.
Ingen indvendinger mod dette.
Årsmødet er beslutningsdygtigt.
Ingen indvendinger mod dagsordenens indhold.
Pkt. 5 behandles før pkt. 6.
Ole Jacobsen og Kirsten Leth udpeget som stemmetællere – og
godkendt!
JDH uddybende kommentarer:
God start jf. spørgeskemaerne. Visionær del mere eller mindre for
egen regning. Kredsen har brugt meget tid på at få det hele til at
fungere, derfor har den visionære del ligget lidt stille – derfor egne
ønsker:
Org. opbygning: meget vigtigt at ansvar og kompetence bliver
uddelegeret til udvalgene. I dag har formanden sæde i bestyrelsen –
det er ikke sikkert det ser sådan ud om nogle år. Måske kunne tiden
bruges bedre på aktiviteter – små dynamiske enheder, som er til
glæde for klubberne.
Arbejdsbeskrivelser til glæde og gavn for alle og måske ikke
mindst for evt. nye. Har haft stor glæde af kredssekretariatet. Godt
gået HG. Flere opgaver til hende.
Værdier – ledelsesseminar for kredsens ledere. Håb, at vi får en
værd-sættende kultur i kredsen – at vi får kredsen til at være et sted,
hvor det er attraktivt at være leder, evt. belønning (Real Kredit
Danmark Open). Har en drøm: venteliste for ledere!!!!! – mener ikke
det er helt utopi. Vi skal dog ikke tage fra klubberne, men måske
udvikler klublederne sig til at de måske gerne vil gøre en lidt bredere
indsats.
Udvikling af kredsen: vore klubber skulle gerne mene, at det er
fordelagtigt at bruge kredsen. Kredsen skal fastholde høj kvalitet i
vores faste aktiviteter specielt til glæde for kerneklubberne, men
også gerne have overskud til at give særlige tilbud til marginalklubberne, hvoraf mange ligger i det vestjyske område og på Djursland.
Tak til klubberne for god tilbagemelding, positiv som negativ – tak
til de ansatte – tak til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer for et rigtig
flot arbejde.
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: ingen
Ditte Iversen:
Holdreglement har en del fejl og mangler – vil blive rettet til næste
sæson.
Ingen kommentarer fra ”salen”.
Karsten W. Hansen:
DMU: der er flere ledige pladser i flere rækker

Kommentarer:
Helge Bay-Smidt, Vorup/Bjerregrav:
Prisen til DMU er for høj – man bør kunne fravælge kost og logi.
Lars Heide, Brande: enig.
Karsten W. Hansen: vil tage det med til evalueringsmødet.

d.

Ungdom – elite

Erik Thastrup: ingen yderligere kommentarer

Kommentarer:

e.

Leder- og trænerudvalget

Lars Heide, Brande: forkert at man kun kigger på spillerne ud fra
”listerne” – man bør komme ud og se, hvad der sker.
Erik Thastrup:
Vil meget gerne, men der har desværre ikke været tid i indeværende
sæson – håber det bliver bedre.
Michael Bisgaard:
Kurser for næste sæson er på plads. Sedler kan tages med hjem.

Kommentarer:

4.

f.

Dommerudvalget

g.

Veteranudvalget

Jens Dall-Hansen: stor ros til udvalget. Meget energisk – dejligt at
se det arbejde, udvalget lægger for dagen.
Ingen kommentarer fra ”salen”.
Mikael Lund:
Første og sidste beretning. Ingen smækken med dørene. Tak til alle
”kolleger”. Roser og klap til bestyrelsen.
Ingen kommentarer fra ”salen”.
Vagner Haunstrup: ingen
Ingen kommentarer fra ”salen”.

Herefter blev kredsens beretning enstemmigt
vedtaget.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Ingen supplerende bemærkninger
a.
VBD
Ingen supplerende bemærkninger
b.
ØBD
Herefter blev begge regnskaber godkendt.
De 2 tidligere bestyrelser blev meddelt decharge.

6.

Budget
b.
Fastsættelse af kontingent Uændret kontingent:
kr. 16/medlem for A-medlemskab
til kredsen

kr. 400/klub for B-medlemskab
+ 1,69 kr./medlem til lovpligtig forsikring for begge medlemskaber

Kontingentet blev enstemmigt vedtaget
Henning Lund fremlagde budgettet.
Fremlæggelse af budget
Ingen kommentarer fra ”salen”.
til orientering
Behandling af indkomne forslag
Forslaget blev trukket, og problemet overgår til videre behandling i
1.
B-medlemskab
a.

5.

7.

2.

Holdturnering senior

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tilmeldingstidspunkt
Amtsrepræsentanter
Arbejdsbeskrivelser
Nyt navn til L- & T-udv.
FU – størrelse
DM for hold – til DBF

Valg
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Seniorudvalg
Ungdom bredde
Ungdom elite

bestyrelsen. Der nedsættes evt. et udvalg, hvori Arne Tophøj sidder.
Forslaget trækkes og behandles i udvalg og bestyrelse – evt. serie 3
som nederste række. Forslagsstilleren er med i udvalg.
Forslaget blev forkastet med stor majoritet. 2 undlod at stemme.
Forslaget blev vedtaget med stor majoritet. 1 undlod at stemme.
Forslaget blev vedtaget med fornøden majoritet.
Forslaget blev vedtaget med fornøden majoritet.
Forslaget blev vedtaget med fornøden majoritet.
Ole Henriksen: vil blive misbrugt – synd for den 7. dreng, som
bliver skubbet ud på bekostning af en bedre udefra.
Flere tilkendegav opbakning til forslaget. Tilføjelsen om antal
spillede holdkampe, bør være med.
H.H. Fløe: ”moralsk forfald” – hensigten med forslaget er ganske
fortrinlig.
Forslaget fremsendes til DBF med rigtig mange anbefalinger: 29
for, 0 imod, 4 undlod at stemme.
Ikke på valg
Jørn Gade valgt for 2 år
Henning Lund genvalgt for 2 år
Ditte Iversen valgt for 1 år
Karsten W. Hansen genvalgt for 1 år
Erik Thastrup genvalgt for 1 år

8.
9.
10.
11.

12.

g.
Veteran
h.
Instruktørudvalget
i.
Dommer
Valg af 1 revisor (lige år)
Valg af 1 revisor (ulige år)
Valg af 1 revisorsuppleant
Valg af repræsentanter til
DBF´s årsmøde 12.04.03 i
Esbjerg
Eventuelt
Kirsten Leth,
a.
b.
c.

breddekonsulent
Kaj Andersen, Vejen
Hans Henrik Fløe, DBF

e.

Karsten W. Hansen,
Grindsted
Jens Dall-Hansen

f.

Jens Dall-Hansen

g.

Carsten Munch

h.

Jens Dall-Hansen

d.

Årsmødet slut kl. 22.20

Vejle, den

/ - 2203

Jens Dall-Hansen, formand

Vagner Haunstrup genvalgt for 1 år
Michael Bisgaard genvalgt for 1 år
Jan Eriksen valgt for 1 år
Ikke på valg
Knud B. Nielsen valgt for 2 år
Claus E. Jørgensen valgt for 1 år
10 personer med stemmeret– udpeges af DBF-Midtjyllands
bestyrelse
observatører 3 stk. uden stemmeret
Helge Bay-Smidt, Bjerregrav/Vorup tilkendegav interessere.
Gjorde opmærksom på Ældretræf i Århus onsdag 9. april 09.00 –
15.00, sommerlejre og folder om kommende ledere
Gjorde opmærksom på liniedommerklubben
 EM ungdom i Esbjerg
 Den røde tråd
 DBFs årsmøde i Esbjerg
DGI – fy ord. Sådan opleves det ofte. Har været i dialog bl.a. vedr.
ungdomsklassifikationen. Men også på IT-området. Det handler ikke
om DGI-Badminton og DBF, men om klubberne/spillerne. Åbne
turneringer – sammenfald. DGI: fy-ord, ja – men vi skal i dialog og
have et samarbejde.
Tak til kreds og forbund for indstillingen til årets ungdomsklub.
Klubben meget taknemmelig.
Foreslog at de 3 klubledere kom med deres indlæg nu, da tidspunktet
var for fremskredet til paneldebat.
De 3 klubformænd afleverede deres indlæg: Henning Rasmussen,
Hammel - Henrik Laursen, Horn/Fårvang og Per Christensen,
Sejs/Svejbæk.
Stor tak for nogle gode indlæg.
Thomas Lund, direktør i DBF kommenterede indlæggene.
Jens Dall-Hansen fulgte op. Slog et slag for kredsens
informationsmøder.
Afslutning med en meget stor tak og en mindre vingave til Mikael
Lund for et rigtig godt arbejde som dommerleder i kredsens første
leveår. Har ofte været en super ”problemløser”.
Afsluttede årsmødet med en stor tak for god ro og orden. Det havde
været et nemt årsmøde at lede.
Takkede alle for fremmødet og debatten og sluttede med at takke
dirigenten for et godt arbejde med en mindre vingave.

Kom godt hjem.

Randers, den

/ -2003

Hanne Gram, sekretær

Holstebro, den / -2003

Carsten Munch, dirigent

