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ÅRSMØDE

2004

JDH bød velkommen til alle klubrepræsentanterne med en særlig velkomst til vore gæster: Peter Jensen, næstformand i
DBF – Michael Jørgensen, økonomiansvarlig i DBF – Poul Broberg, SU-formand i DBF - Vagn Sandersen, formand i
DBF-Nordjylland. Håber vi får en god aften, som alle får glæde af.
Deltagerne præsenterede kort sig selv.

1.

Godkendelse af repræsentanter
18 repræsentanter fra 11 klubber til stede alle med stemmeret + 8 fra bestyrelsen = 26 stemmer – 2/3 majoritet
= 17 stemmer

2.

Valg af dirigent
Mikael Lund blev foreslået og valgt med akklamation.
Mikael Lund takkede for valget og konstaterede årsmødets lovlighed:
Årsmødematerialet var til nogle klubber udsendt 1 dag for sent grundet tekniske problemer med
kopimaskinen, hvorfor dirigenten bad om tilladelse til alligevel at gennemføre årsmødet. Ingen indvendinger
mod dette.
Årsmødet er beslutningsdygtigt.
Ingen indvendinger mod dagsordenens indhold.
Ole Jacobsen og Kirsten Leth udpeget som stemmetællere – og godkendt!

3.

Kredsen aflægger beretning
a.
Formanden
JDH:

Kommentarer:
Der er arbejdet utroligt godt i kredsen – bør være en integreret del af forbundet. Gerne være en kreds
med mange aktivitets-tilbud kendetegnet ved kvalitet.
Gerne yde god service – gerne i dialog med klubberne.
Samarbejdet med de 2 øvrige jyske kredse har været godt på aktivitetssiden.
Udviklingsområde i kredsen: vigtigt at kredsen får input, tips til nye aktiviteter.
Giver vi de tilbud, der er behov for?
Oplever at vi har et forbund, der udvikler sig rigtig godt.
- der er ved at blive et godt fællesskab mellem forbund og kredse.
- vi får større overensstemmelse mellem organisations-opbygningen forbund og kredse imellem.
- et fælles ”overordnet” reglement er undervejs.
Kredsen har gode og utroligt aktive bestyrelses- og udvalgs-medlemmer. Tak for det. Også tak til alle
aktive ledere i kredsen.
Tak til de ansatte.
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Juelsminde: Forsikringsspørgsmålet?
Peter Jensen, DBF: Fælles forsikring sammen med DGI og DIF for ledere, trænere, hjælpere. Indtil
nu rimelig billigt. 4-5 mill. i erstatning om året. Folketinget har ændret loven om arbejdsskader, som
erstattes af større beløb ⇒ at de 4-5 mill. er steget til 25 mill. ⇒ præmien stiger (5,32 kr./medlem fra
2004) Er dagen efter korrigeret telefonisk til 4,32 kr./ medlem. Idrætter med mange skader skal
betale mere end andre – her hører badminton ikke under. Arbejdsgivere skal have en sådan
forsikring. Foreninger er ”arbejdsgivere” set i relation til både lønnede og frivillige ledere.
Forsikringer: Arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring,
retshjælpsforsikring, kollektiv rejseforsikring (dækker også sportsudøverne), bagage-forsikring.
Betingelserne kan rekvireres hos forbundet, som gerne sender til den enkelte klub.
Michael Thomsen, ESG: Kunne tipsmidlerne ikke betale?
Peter Jensen, DBF: Jo, men DGI vil ikke være med.
Niels Jensen, Holstebro: Vi betaler til en masse motionister, som ikke dækkes af forsikringen?
Hvad nu hvis, vi melder motionisterne ud?
Peter Jensen, DBF: Den nuværende takst er beregnet på basis af antal medlemmer, ellers vil alle
klubber uanset størrelse komme til at betale det sammen beløb.

b.

Seniorudvalget
Ditte Iversen:

Kommentarer:
Holdturnering: der arbejdes på nyt reglement. Intet er på plads lige nu, men forhåbentlig til næste
årsmøde.
Ingen kommentarer fra ”salen”.

c.

Ungdom – bredde
Ingen yderligere kommentarer

Kommentarer:
Ingen

d.

Ungdom – elite
Erik Thastrup: ingen yderligere kommentarer

Kommentarer:
Ingen

e.

Instruktør- og trænerudvalget
Michael Bisgaard: ingen yderligere kommentarer

Kommentarer:
Ingen

f.

Dommerudvalget
Jan Eriksen:

Kommentarer:
Vi vil så gerne være kendte. Dommere er ikke kun udgifter. Vil gerne ud til klubberne og fortælle
lidt om dommergerningen/spille-reglerne. Brug os – vi er også et serviceorgan GRATIS
Ingen kommentarer fra ”salen”.

g.

Veteranudvalget
Vagner Haunstrup:

Kommentarer:
Deltog ikke i Infomøderne – afholder infomøde for klubbernes veteranafdelinger. Sendes ud i
weekenden. Fortæl jeres veteraner hjemme i klubberne om det. Mødet afvikles den 13. april.
Ingen kommentarer fra ”salen”.

4.

Herefter blev kredsens beretning enstemmigt vedtaget.
Jørn Gade fortalte herefter om kredsens lederudviklingsprojekt.
Fremtidssikring – Kompetenceudvikling – Implementering – Ledelsesbegrebet
Fortalte om de 2 projekter: ungdomsprojektet – lederprojektet (udsendt i
årsmødematerialet)
Der blev arbejdet med nogle spørgsmål til de 2 projekter i smågrupper ved bordene.
Tilbagemeldinger ønskes. Korte tilbagemeldinger blev fremlagt for de andre grupper.
Skriftlige notater blev afleveret til breddekonsulenten.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Henning Lund:
Få kommentarer til budgettallene sammenholdt med de realiserede tal. Selv om en del budgettal var
”skudt forbi”, var ”bundlinien” godt ramt.

Kommentarer:
Juelsminde: I revisionen bemærkning om Fundats?
Henning Lund: Bestyrelsen arbejder med evt. at nedlægge fonden og lade pengene gå ind i kredsens
driftsregnskab.
Knud B. Nielsen, revisor og Randers BK: En nedlæggelse bør overvejes 2 gange. Man bør tænke
på, i hvilken ånd pengene i sin tid blev givet.
Vagn Sandersen, DBF-Nordjylland: nedlagde sidste år fonden – var også meget mindre.

Herefter blev regnskabet godkendt.
Bestyrelsen blev meddelt decharge.

5.

6.

Behandling af indkomne forslag
Lovene § 5 stk. b
1.
skal / kan
Lovene § 17 stk. a)
2.
funktionsperiode
Budget
Fremlæggelse af budget til
a.
orientering
Fastsættelse af kontingent
b.
til kredsen

Vedtaget enstemmigt
Vedtaget enstemmigt

Henning Lund fremlagde budgettet.
Ingen kommentarer fra ”salen”.
Uændret kontingent:
kr. 16/medlem for A-medlemskab
kr. 400/klub for B-medlemskab
+ 4,32 kr./medlem til lovpligtig forsikring

Kontingentet blev enstemmigt vedtaget
7.

Valg
Formand
a.
b. Næstformand
Økonomiansvarlig
c.
d. Seniorudvalg

Jens Dall-Hansen genvalgt for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Michael Locht (Højbjerg) blev valgt for 1 år

e.

8.
9.
10.
11.

12.

Ungdom elite

Ungdom bredde
f.
Veteran
g.
h. Instruktørudvalget
Dommer
i.
Valg af 1 revisor (lige år)
Valg af 1 revisor (ulige år)
Valg af 1 revisorsuppleant
Valg af repræsentanter til DBF´s
årsmøde 25.04.03 i Idrættens Hus

Erik Thastrup bad om tilladelse til at posten er vakant 1 år, da
man arbejder på en lidt ændret organisering af ungdomsområdet.
Tilladelse blev givet.
Karsten W. Hansen genvalgt for 1 år
Vagner Haunstrup genvalgt for 1 år
Michael Bisgaard genvalgt for 1 år
Jan Eriksen genvalgt for 1 år
Erik H. Sørensen genvalgt for 2 år
Knud B. Nielsen ikke på valg
Kurt Laursen, Grindsted valgt for 1 år
10 personer med stemmeret– udpeges af DBF-Midtjyllands
bestyrelse
observatører 3 stk. uden stemmeret
Helge Bay-Scmidt og Mikael lund tilmeldte sig.

Eventuelt
Erik H. Sørensen
a.
Det er rystende dårligt, at så få klubber møder frem. Et forslag om, at man måske skulle indføre bøde
for ikke at komme medførte applaus
b. Peter Jensen, DBF
Reklamerede for forbundets 75 års jubilæum om kort tid. Der vil komme en jubilæumsturnering, som
alle klubber kan deltage i. Vil lave jubilæumsarrangementer rundt omkring i landet, når forbundet
afholder et eller andet arrangement.
DGI/Forbundet:
- manglende koordination over hele linien. Vil forsøge at få problemerne løst.
- Verdenshold???? DBF ikke interesseret i, at man turnerede som et dansk ungdomslandshold, da
styrken ikke er på landsholdsniveau. Har DGI rettet sig efter dette.
- elitetræneruddannelse efter lukning af trænerskolen i Aalborg.
Fælles klubskifteregler – gældende for hele landet – på vej.
Helge Bay-Smidt, Vorup
c.
DGI/DBF: I RGI har der lige været møde om man skulle slå sig sammen. Man er nu enige om at
koordinere holdturneringsweekenderne. Opfordring til at man får gang i det samme i andre områder.
Ser frem til et ensartet regelsæt.
Erik Thastrup:
Vestserien er jo ikke en kredsturnering, så et helt ens regelsæt er nok utopi. Vestseriereglerne er der
taget hånd om.
Peter Jensen, DBF:
DBF kan sagtens håndtere at overtage DGI, men har fået en KURV. Det virker som om, DGI ikke er
interesseret i at indgå i et tættere samarbejde. DBF har flere gange tilbudt et samar-bejde – bl.a. med
fælles kursusudbud på grunduddannelserne, men nej tak.
Jens Dall-Hansen
f.
DIF og DGI bør slås sammen.
Afslutning med en meget stor tak og en gave til både Ditte Iversen og Erik Thastrup for et godt arbejde
for kredsen igennem flere år og ikke mindst kredsens badmintonspillende medlemmer.
Mikael Lund
g.
Afsluttede årsmødet med en stor tak for god ro og orden. Det havde været et nemt årsmøde at lede.
h. Jens Dall-Hansen
Takkede alle for fremmødet og debatten og sluttede med at takke dirigenten for et godt arbejde med en
mindre vingave.
Poul Broberg, DBF seniorudvalg fortalte med stort engagement om
¤ REVOLUTIONEN: STREET BADMINTON
¤ Motion med vision: sættes i gang næste sæson. Aktiviteter for klubbernes motionister. God ide belønnes.
¤ Ældre: badminton er en god idræt på det område. Der skal gang i flere lokale ældretiltag. God ide belønnes.
Indlægget om Badminton efter Camilla udsættes til et af vore kommende Infomøder

Kom godt hjem.

Årsmødet slut kl. 22.00

Vejle, den

/ - 2204

Jens Dall-Hansen, formand

Randers, den

/ -2004

Hanne Gram, sekretær

Brande, den / -2004

Mikael Lund, dirigent

