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JDH bød velkommen til alle klubrepræsentanterne med en særlig velkomst til vore gæster: Peter Jensen, næstformand i
DBF og Thomas Lund, direktør i DBF. Håber vi får en god aften, som alle får glæde af.
Deltagerne præsenterede kort sig selv.
Karsten W Hansen startede årsmødet med at kåre Årets ungdomsklub i DBFÅrets ungdomsklub i
Midtjylland 2007: AB Aarhus. Indstillingen kan ses/læses på kredsens hjemmeside.
DBF-Midtjylland

1.

Beslutning / Debat
Godkendelse af repræsentanter
44 stemmeberettigede inkl. bestyrelsen

2.

Valg af dirigent
Knud B. Nielsen blev foreslået og valgt med akklamation.
Knud B. Nielsen takkede for valget – håbede på et sagligt årsmøde - og konstaterede årsmødets lovlighed.
Ingen indsigelser mod årsmødets lovlighed ej heller mod beslutningsdygtigheden.
Debat efter hver enkelt beretning, men afstemning samlet efter dem alle.

3.

Kredsen aflægger beretning
Formanden – Jens Dall-Hansen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Kredsens udgangspunkt er de faste aktiviteter, som har været gode i denne sæson. Dejlig at senior-elite-projektet
er kommet i gang. Talent-træner-udvikling. Go West – projektet.
Kredsens kontor: må være dejligt for klubberne, at der kun er ét sted, man som klub skal henvende sig.
Økonomi: kredsen vil gerne bruge nogle af sine penge på projekter – men desværre må flere aflyses grundet for
lille tilslutning.
Kirsten Leth – breddekonsulentordningen er ændret, så Ole Jacobsen er ikke længere tilknyttet kredsen, men tak
for en god indsats. Heldigvis er KL stadig tilknyttet kredsen – HURRA for det.
Fælles jyske aktiviteter er samlet hos kredsens kontor – godt samarbejde med de 2 andre jyske kredse.
Forbundet: meget debat omkr. licensordningen. Ideen er, at man vil nedsætte det faste medlemsgebyr og gå over
til brugerbetaling. Det går vi i DBF-Midtjylland ind for. Allerede nu har forbundet givet forsalg på, at man på
rep.mødet forhåbentlig vedtager en kontingentnedsættelse fra 19 kr. til 13 kr./medlem. Til gengæld sættes
licensbetalingen op til 190 kr, dog fastholdes C-spillerne på 150 kr. Dette vil give forbundet et underskud, men da
forbundet pt. har en fornuftig formue, mener man nok det går.
Badminton år 2015. Spørgeskemaundersøgelse fra forbundet. 43% af klubberne har svaret. Kredsen glæder sig til
en detaljeret redegørelse. Overordnede overvejelser vedr. organisering af forbund/kreds.
Flot arbejde der laves ude i klubberne – flot at klubberne derudover har overskud til at arrangere KM, JM DM,
DMU – mange tak for det.
Visioner for kredsen: vi fortsætter med vore nuværende tilbud – sætter en ære i, at der er kvalitet i vore tilbud.
Både senior og ungdom har mange gode nye ideer. Go West-projektet går mod øst = Djursland, som er
indsatsområde i næste sæson.
Info-møder: god opbakning – synes vi selv. Har I gode ideer/emner, hører vi meget gerne.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Zita Aaabrandt, Solbjerg:
Licensordningen: har det haft den effekt man ønskede = nye klubber? Er der lavet en evalueringsordning?
Hvad får C- og B-spillerne for licensen? Hvorfor koster det mere at gå til badminton end til håndbold?
Mogens Buhl Christensen, Grenå:
Er der lavet en plan for Go-Øst.
Licens: uheldigt at nogle render rundt i klubben med et emblem: vi er bedre end de andre! Håber virkelig på en
evaluering.
Svend Hansen, Søften:
Licens: føler, at man blev ”fanget”.
Margit de Place, Grindsted:
Stadig kraftig markering vedr. licensordningen. Vil gerne have debatten i gang her, så man kan tage det med til
DBFs repræsentantskabsmøde. Stadig en udgift, som klubben påtager sig. Bagudrettet betaling er tab for
klubberne, da man jo ikke kan få penge ind for spillere, som er holdt op med at spille. Grundlæggende imod
licensordningen – synes man skal opkræve det beløb, man har brug for hos klubberne. Man skal ikke flytte den
administrative byrde ud i klubberne.
Jens Dall-Hansen:
Har drøftet flere af de tekniske problemer på Info-møderne i denne sæson – godt med en politisk drøftelse, når
Peter Jensen og Thomas Lund er til stede.
Peter Jensen, DBF:
DBF vil med tiden gå over til 100% brugerbetaling = droppe kontingentet, men det tager sin tid.
Evalueringsplan: den har vi løbende. Bare det at høre jeres kommentarer = evaluering. Drøftes hver gang på HBmøderne. Licensordningen er konstant under evaluering. Forbundet arbejder på at den administrative byrde ikke
skal ligge i klubberne. Der arbejdes på at den bagudrettede betaling skal ændres. Vil give mere administrativt
arbejde for forbundet, men det må vi gøre for klubberne. Det er stadig forbundets holdning, at det er den enkelte

spiller, som skal betale.
Thomas Lund, DBF:
Vi har her at gøre med et aktivitetsbegreb = spille badminton.
For mange ”sovende” spillere i klubbernes lister, selv om man fra forbundets side flere gange havde bedt
klubberne om at rydde op i sine spillerlister.
Licensordningen er ikke en stor pengemaskine, hvis klubber betaler mere end før, er det fordi de er aktive
(brugerbetaling).
DBF betaler den lovpligtige forsikring for alle A-klubber = 4,52 kr./medlem.
Bagudrettetheden: fortæller sidste sæsons aktivitet.
Hæftelse: forbundet ville gerne gå uden om klubberne, men …
Mogens Buhl Christensen, Grenaa:
Hvad forbruger en U13 C-spiller mere end en U13D-spiller?
Thomas Lund, DBF:
C-spillere er mere turneringsaktive end D-spillere. DBF prøver at være paraply for klubberne, at få tingene til at
gå nemmere for klubberne, så klubberne kan fastholde spillerne.
Margit de Place, Grindsted:
Det strider grundlæggende mod foreningstanken – klubånden.
Klubben skal nok selv bestemme, hvordan den skal/vil opkræve kontingenter/licenser. Vi vil ikke detailstyres.
Karsten W Hansen, Grindsted/DBF-Midtjylland:
Hvorfor lægger man ikke et turneringsgebyr på den enkelte aktivitet i stedet for?
Peter Jensen, DBF:
Det er overhovedet ikke tanken, at klubberne skal være overflødige. Klubberne er utrolig vigtige. Dejligt at høre
jeres meninger. Vi tager dem med som et modspil. Licensen bliver ikke fjernet. Den er kommet for at blive. En
licensordning for dem, som er aktive. DBF-Nordjylland følger tanken med brugerbetaling.
Peter Mikkelsen:
Motionisterne i klubberne mærker det ikke. Kontingentet sættes jo ikke ned for dem.
Svend Hansen, Søften:
Tæller points optjent i DGI-turnering også i DBF? - ja.
Mette Jensen, Horsens
Tror motionisterne er ligeglade med om deres kontingent stiger lidt.
Pas på de frivillige ulønnede ledere!
Det tager mere tid, end I regner med – medlem af 2 klubber: dobbelt licensbetaling?
Allan Klargaard, HOG Hinnerup:
Brugerbetaling af licensordningen giver samme pris for 1 turnering som 15 turneringer. Støtter Karstens forslag
om turneringsgebyr.
Jens Dall-Hansen:
En meget vigtig debat. Dejligt at PJ og TL hører argumenterne og kan tage dem ”med hjem”.
Vi har også haft overvejelser om at ændre vores kontingentsystem, men har valgt lige at afvente situationen.
Den endelige plan vedr. Go Øst er ikke lavet endnu – det er vigtigt, hvilke tanker de involverede klubber har.
Seniorudvalget - Peter Mikkelsen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Kun 1 tilmelding til JM for senior!!!!
HT er flagskibet. Det går godt – men alle får mere og mere travlt. Skal HT afvikles anderledes?
Elite-projektet blev nævnt – se beretningen.
En bøn om medlemmer til udvalget.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: ingen
Ungdomsudvalget - Karsten W. Hansen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Vil gerne have flere i udvalget – vil gerne have en ansvarlig for hver årgang
Jyske mesterskaber – flyttet til uge 4 i 2008 – håber så at kunne få U 17 optimeret og få U19 med på
banen igen
DM hold ændret til DM for klubhold á 4 drenge + 3 piger – 9 kampe: 1 DD + 2 HS, 2 DS, 2 HD og 2
MD.
Træningssamlinger for de bedste U13- og U15-spillere 2 steder i kredsen.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Flemming Surrow, Vorup:
Har de 3 kredse besluttet sine holdstørrelser?
KWH:
Der bliver en turnering med 4+3.
Margit de Place, Grindsted:
Invitation til at overtage DMU efter Grindsted. Interesserede klubber er velkommen til at komme og deltage i
denne sæsons arbejde med DMU.
Jan Damsgaard, Randers:
JM frister ikke, når der ikke gives points (E-rækken). Udtagelse til f. eks. DJC burde ”kræve” en modydelse bl.a.
at man deltager i JM
Vestserien: ærgerligt, at den slutter allerede i januar.

Thomas Engholm, AB:
Stor social gevinst med store hold – vil vi kunne få modstand i en ren kredsholdturnering?
Karsten W Hansen:
Ikke ret mange klubber har i realiteten kunnet stille rene klubhold. Beslutningen om næste sæsons holdturnering
ikke taget endnu. Tror på, at vi kan få en rigtig god turnering.
Enig med Jan D om hans synspunkter vedr. JM. Håber, at vi kan være med til at skabe en ny kultur på dette
område.
Jesper Munk, Randers:
Holdene bliver langt stærkere, når man tager de svageste fra i bunden. Forslag om en HT opdelt i A og B med
op-/nedrykning.
Jan Damsgaard, Randers:
Færre weekender til åbne turneringer kunne give en længere HT-sæson. Der er rigtig mange åbne turneringer.
Måske en enkelt eller 2 weekender undværes til ekstra HT-runder.
Instruktør- og trænerudvalget - Rasmus Foldbjerg:
Supplement til den skriftlige beretning:
2 nye medlemmer i udvalget: Jesper Munk + Mads Østergaard
Opdateret deltagerantal til de forskellige kurser blev nævnt – set med udvalgets øjne er det ikke optimalt. Vil lave
samlinger for trænere – måske kontakt til deltagerne på T1 for at ”skubbe” dem videre i uddannelsen

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Mogens Buhl Christensen, Grenaa:
Kunne kurserne ligge hverdagsaftener i stedet for weekender?
Rasmus Foldbjerg:
Vi vil drøfte forslaget.
Dommerudvalget - Jan Ipsen:
Supplement til den skriftlige beretning:
I år har vi fået uddannet 4 nye dommere. Hjertesuk: vi vil meget gerne have flere dommere.
Næste år fastlægges 3 kurser – på hverdagsaftener

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: ingen
Veteranudvalget – Vibeke Dahl:
Supplement til den skriftlige beretning: ingen
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: ingen

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Herefter blev årsmødet suspenderet for kåring af
Årets Leder: Henrik H. Laursen, Horn/Fårvang IF
Årets Træner: Jan Damsgaaard og Jesper Munk, begge Randers BK
Årets Spiller: John Povlsen, Randers BK
Se indstillinger mm på kredsens hjemmeside.
Herefter overtog Jørn Gade ordet for at fejre kredsens formand, som i ganske ubemærkethed havde rundet et skarpt
hjørne. Men hævnen er/var sød.

Peter Jensen, DBF:
Ny kandidat som formand for Danmarks Badminton Forbund.
Poul Erik Høyer foreslås som ny næstformand – nok med tanker om senere at skulle overtage formandsposten.
PJ vil lægge vægt på at styrke arbejdet, så man kan hjælpe klubberne, som har en hård fremtid. Vil arbejde på at få
skabt et rigt foreningsliv.
Projekt: Badminton 2015
HT er stadig meget højt prioriteret, men samtidig skal der laves en løsning, så spillerne kan få det bedste ud af det
hele – både HT og individuelle turneringer.

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Dirigenten rettede opmærksomheden på en trykfejl i kontingenter netto: 366.902 i stedet for 396.902 –
sammentælling og slutresultat stemmer.
Henning Lund:
Kommenterede enkelte poster
Det underskrevne regnskab + underskrevet revisionsprotokollat befinder sig i originaludgave hos dirigenten

Kommentarer fra salen: ingen
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
5.

Behandling af indkomne forslag
Forslag 1 stillet af bestyrelsen: Terminer/procedure for udmeldelse
Forslaget blev enstemmigt vedtaget

6.
a.

Budget
Fremlæggelse af budget til orientering
Henning Lund:
Gennemgik budgettet.
Ingen bemærkninger

b.

Fastsættelse af kontingent til kredsen
Uændret kontingent til kredsen:
kr. 16/medlem for A-medlemskab
kr. 400/klub for B-medlemskab
Den lovpligtige forsikring (for denne sæson 4,52 kr/medlem) betales af Danmarks Badminton Forbund – men
kun for A-medlemmer.
Uændret kontingent blev vedtaget

7.

Valg
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Seniorudvalg
Ungdom
Veteran

Instruktørudvalget
Dommer
8. Valg af 1 revisor
9. Valg af 1 revisor
10. Valg af 1revisorsup
11. Valg af til DBF´s
årsmøde 21.04.07

Jens Dall-Hansen – ikke på valg
Jørn Gade Petersen – genvalgt for 2 år
Henning Lund – genvalgt for 2 år
Peter Mikkelsen - genvalgt for 1 år
Karsten W. Hansen - genvalgt for 1 år
Vibeke Dahl – ikke villig til genvalg – ingen forslag. Bestyrelsen bemyndiges til i
samarbejde med VETU at finde en ny VETU-formand i den nærmeste fremtid.
Rasmus Foldbjerg - genvalgt for 1 år
Jan Ipsen - genvalgt for 1 år
Erik H. Sørensen - ikke på valg
Knud B. Nielsen - genvalgt for 2 år
Kurt Laursen, Grindsted valgt for 1 år
9 personer med stemmeret– udpeges af DBF-Midtjyllands bestyrelse
observatører 3 stk. uden stemmeret
Tilmelding til sekretæren, inden man forlader mødet eller i løbet af et par dage.

12. Eventuelt
Mogens Buhl
Christensen, Grenaa

Jan Damsgaard,
Randers
Flemming Surrow,
Vorup
Jens Dall-Hansen

Årsmødet slut
kl. 22.15

Jens Dall-Hansen, formand

1) Stor ros til HG for altid hurtig og venlig svar på henvendelser. DBFs kontor
kunne lære noget.
2) Tildeling af Elite-turneringer – hvordan gøres det? Hvorfor får man ikke en
begrundelse for, hvorfor man ikke har fået, hvad man søgte
3) Hvordan ser man på klubsamarbejde på kredsplan?
Svar:
1) Peter Jensen: DBF skal behandle sine ”kunder” godt –vil meget gerne tage
handsken op
JDH: I en periode har der været stor personaleudskiftning på DBFs kontor. Det
kan måske have givet lidt uro. Stig Jørgensen er opsat på at give klubberne en
rigtig god service.
2) KWH: geografiske hensyn – traditioner – intet hemmeligt i det, man kan spørge
3) KWH: i kredsens holdturnering er man meget fleksibel
Eliteturneringer meget store – spil i 2 haller – svært med trænere, når der spilles i 2
haller. Forslag: små haller i starten af sæsonen – store haller i slutningen
KWH: Er klar over problemet med de store eliterækker
Overnatningsmuligheder ved fællesrejser bør gøres bedre.
KWH: Regning på overnatnings sendes 100% til deltagerne – vil gerne tage debatten
op.
Tak til Vibeke Dahl for formandskabet for VETU.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden overrakte en vingave til dirigenten som tak for en god ledelse af årsmødet
JDH takkede alle for fremmødet – tak for debatten – indlæggene vil blive taget med i
de fremtidige drøftelser i bestyrelse og udvalg.

Kom godt hjem.

Knud B Nielsen, dirigent

Hanne Gram, sekretær

