REFERAT
2010 ÅRSMØDE 2010
Karsten W Hansen startede årsmødet med at kåre Årets ungdomsklub i DBFMidtjylland 2010: AB Aarhus. Indstillingen kan ses/læses på kredsens hjemmeside.
Helene Petersen takkede på vegne af AB.
Jens Dall-Hansen bød velkommen til alle klubrepræsentanter med en særlig velkomst til DBFs formand, Peter Jensen,
formanden for DBFs SEU, René Toft. samt Lars Folmer Jensen, DBFs breddeudvalg. Håber vi får en god aften med
debat, som alle får glæde af.
Deltagerne præsenterede kort sig selv.

Årets ungdomsklub i
DBF-Midtjylland

1.

Beslutning / Debat
Godkendelse af repræsentanter
44 fremmødte fra 21 klubber inkl. bestyrelsen – heraf 37 stemmeberettigede

2.

Valg af dirigent
Knud B. Nielsen blev foreslået og valgt med akklamation.
Knud B. Nielsen takkede for valget – håbede på et godt og sagligt årsmøde - og konstaterede årsmødets lovlighed.
Ingen indsigelser mod årsmødets lovlighed - ej heller mod beslutningsdygtigheden.
Stemmeberettigede – antal stemmer - altid skriftlig afstemning ved personvalg.
Debat efter hver enkelt beretning, men afstemning samlet efter dem alle.
Fremtidens Badminton hører hjemme under formandens beretning, men debatteres først efter alle beretninger.

3.

Kredsen aflægger beretning
Bestyrelsens beretning – fremlagt af Jens Dall-Hansen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Igen et år med rigtig mange gode kredsaktiviteter og det samme gør sig gældende for de fællesjyske aktiviteter.
Takkede alle kredsens aktive udvalgsmedlemmer for endnu en god indsats – og det samme til alle de klubledere,
som har været os behjælpelig med at arrangementerne har kunnet fungere bedst muligt – nogle direkte i
arrangøropgaver og andre ved moralsk og praktisk at støtte op om disse.
Samtidig imponeret af at der også i år er mange klubber fra vores kreds, som har haft overskud til at står for
større DBF-arrangementer. Vejen markerer sig endnu engang for at stå for DMU, men har faktisk også haft
overskud til andre ting, som f.eks. DM U17 og Hold-DM veteraner.
Andre midtjyske klubber har taget sig af at arrangere individuelle DM i ungdomsrækkerne med videre. Det er
dejligt, at klubberne udviser et sådant overskud. Jeg tror dog også, at selvom det kræver en stor ekstra
arbejdsindsat, er det noget, som på sigt giver arrangørklubberne en forøget fællesskab og en god anledning til at
få trukket en masse nye ledere ind i klubarbejdet.
Vi har desværre i år også haft et par sager i kredsen, vil gerne ville have været foruden. Som nævnt i den
skriftlige beretning har vi måtte ekskludere Skanderborg Badminton Klub, da de på trods af gentagne
opfordringer blev ved med at opgive for få medlemmer.
Foranlediget af denne sag har vi også haft kontakt til nogle klubber, hvor vi har studset over deres
medlemsopgørelser, men heldigvis har det i langt fleste tilfælde vist sig af være årsager, som f.eks. beskæring af
haltid, der har medført en væsentligt mindre medlemstal.
Desværre har vi også været udsat for en ubehagelig kritik af vores fællesjyske senior spilleudvalg. Når der bliver
nedlagt en protest, og spilleudvalget så efterfølgende skal komme med en afgørelse, vil den part, der ikke bliver
tilgodeset, stort set altid være utilfreds. I mange af vores andre sager kan vi snakke os frem til en rimelig løsning
for begge parter, men her er der jo ikke lagt op til forhandling, og derfor vil som sagt normalt være en part, der
ikke føler sig hørt.
Det er dog meget vigtigt for mig at sige, at jeg forventer at klubberne udviser respekt for at der sidder et frivilligt
udvalg og afgør disse sager. Det er ikke i orden at komme med personlige angreb på medlemmerne eller beskylde
dem for manglende habilitet. Hvis denne holdning skulle brede sig kan jeg med sikkerhed sige, at så vil vi ikke
fremover kunne rekruttere ledere til at varetage denne funktion.
Ovenpå disse lidt negative oplevelser vil jeg dog skynde mig at vende tilbage til det jeg startede med. Helt
generelt oplever vi en rigtig god opbakning fra klublederne. Vi tilstræber en åben dialog om tingene, og det
oplever jeg bestemt vi har med klubberne, der ofte også kommer med mange konstruktive forslag og ideer. Det
håber jeg bestemt også vi i dag får ved udvalgsberetningerne.
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen kommentarer
Seniorudvalget – fremlagt af Peter Mikkelsen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Opfordring til at melde sig til seniorudvalget – igen igen☺

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
René Toft, DBF: ros for senior-elite-projektet – ubehagelige episoder vil man altid komme ud for i forbindelse
med protestsager – desværre
Hans Chr. Mouritsen, Stilling: lavere alder for deltagelse på seniorhold i DBF-Midtjylland – man kan i andre
kredse.

Karsten W Hansen: modstand, så længe jeg er USU-formand – de unge spillere hører ikke hjemme blandt
seniorer socialt – har bedst af at vente til de bliver gamle nok.
Peter Mikkelsen: vil gerne beskytte de unge mod for mange nederlag
Hans Myhrmann, Randers: klubberne har deres principper – det er noget klubben/trænere/spillere tager
beslutning om. Det er kun klubberne, som kan træffe den beslutning. Ikke en formand for et eller andet udvalg.
Hans Chr. Mouritsen Stilling: talenterne har ikke andre træningsmuligheder – kan ikke følge den påstand, at
man misbruger dem.
René Toft, DBF: Der kan laves mange afhandlinger omkring dette problem – prøvede at ændre det for 1 års tid
siden i DBF – 2 gange – begge gange faldt forslaget.
Henrik Hvid Laursen, Horn Fårvang: DGI – samarbejde? Sammenfald landsmesterskaber / sidste runde i
holdturneringen.
Jens Dall-Hansen: Har tidligere lagt op til et tættere samarbejde – vil fremover bestræbe os på at få sæsonplaner,
som er ens.
Peter Jensen, DBF: har lavet aftaler med DGI om: 1)planlægning af sæson 2)holdturnering - evt. samarbejde i
de tynde områder 3)uddannelse
Karsten W Hansen: udfordring for DGI: bruger 5-6 weekends til LM for ungdom, hvor vi bruger 1
Ungdomsudvalget - fremlagt af Karsten W Hansen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Venter på svar på spørgsmålene i beretningen.
Har ikke nævnt resultater i beretningen: DM individuelt 50% til kredsen – mange udtagelser – OL-udtagelse: de 2
kvalifikationspladser sad kredsen på. Flemming Quach skal med til ungdoms OL – FLOT. Lene Clausen, Erritsø
tabte desværre.
10 spillere til VM: 4 ud af 6 drenge + 2 ud af 4 piger fra kredsen. Flot arbejde ude i klubberne.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Helene Petersen, AB: HT U9-dag i Kolding: super godt arrangement, spillerne var helt ”høje”, da de kom hjem.
Den rigtige måde.
Lone Tang, Kolding: HT-dag U9 = det rigtige.
Svend Hansen, Søften: enig omkring U9
Peter Starup, ESG: har valgt at de alleryngste starter turneringerne senere
Mogens Buhl Christensen, Grenaa: opfordring til fortsættelse med det nye initiativ.
Lone Tang, Kolding: mange afbud VSU slutspil pulje B – rigtig træls
Karsten W Hansen: vil tage det op i udvalget for Vestserien
Hans Chr. Mouritsen, Stilling: små klubber har svært ved at samle gode hold på grund af den nye regel om
klubtilhørsforhold.
Jacob Petersen, Gødvad: opfordrer til samarbejde med DGI omkring holdturneringen
Mogens Buhl Christensen, Grenaa: tidsfaktor vedr. samarbejdet med DGI?
Karsten W Hansen: forestiller sig at det skal forsøges på visse områder – der skal forhandles ”give and take” –
gerne i gang hurtigst muligt.
René Toft, DBF: allertidligst 2011/2012. Visse områder, som KWH nævner, kan sikkert forsøges igangsat før.
Det, Karsten nævner, er værd at forsøge.
Helene Petersen, AB: Vestserien 2 hold fra hver klub tillades– hvor besluttes det?
Karsten W Hansen: i det fælles jyske udvalg – hvad med træningssamlingerne? Er det det rigtige?
Karsten Staudt Kvistgaard, Holstebro: fint niveau – dejligt at se, at en stor klub som AB er gået så fuldt ind i
det. Gode hold i DBF – lavere hold i DGI. Fungerer fint
Peter Starup, ESG: niveau DGI / DBF – klubberne vælger selv niveauet
Instruktør- og trænerudvalget – fremlagt af Lars Pagh Skovgaard:
Supplement til den skriftlige beretning:
Håber på input fra klubberne. Desværre for mange kurser aflyst. Hvad kan/skal vi gøre? Har nu valgt at lægge
kurser slut sæson/start sæson. Kursernes længde?

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Jacob Petersen, Gødvad: Har man overvejet at afholde kurserne i samarbejde med DGI?
Lars Pagh Skovgaard: har overvejet, men er ikke blevet til mere. Står foran en kraftig revision af uddannelsen
inden for DBF. Kredsens ITU startet en FaceBook-gruppe – opfordrer klubberne til at deres medlemmer kommer
på.
Lone Tang, Kolding: godt med afholdelse over en weekend – der er bare ikke weekender nok. Start/slut sæson
må være det bedste.
Peter Jensen, DBF: snakken med DGI: vil prøve at arbejde sammen om de grundlæggende kurser – men ved
kurserne derefter er der for stor forskel.
Dommerudvalget – fremlagt af Zita Aabrandt:
Supplement til den skriftlige beretning:
Stor udfordring: antallet af nye dommere – lykkedes.
Nye bedømmere. Videreuddannelse – kredsdommere er en mangelvare

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Hans Chr. Mouritsen, Stilling: mangel på gode stævneledere. Klubber, som arrangerer stævner, bør skulle stille
med en uddannet stævneleder.
Veteranudvalget – fremlagt af Carsten Nielsen:

Supplement til den skriftlige beretning:
Udfordring: har oplevet et par fælles jyske aktiviteter, som måske har overlevet sig selv. Skal have flere
aktiviteter. Skal spille noget mere badminton. Ser gerne flere hold i holdturneringen

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Pia Kruse, Viby: kunne man i DBF-Midtjyllands holdturnering følge reglementet for deltagelse ved DM for hold
ang. brug af antal spillere?
Carsten Nielsen: Viby var den eneste klub, som foreslog det. Vil tage det op til drøftelse i udvalget.
Peter Mikkelsen, Randers: enig med Viby.

Herefter blev årsmødet suspenderet:
Årets Leder: Karin Sørensen, ESG Esbjerg
Årets Træner: Jesper Bach, Team Salling – var tidligere uddelt
Se indstillinger mm på kredsens hjemmeside.

Fremtidens badminton:
Jens Dall-Hansen: lang proces om ny struktur. Gennemgik det foreliggende forslag kort ved hjælp af plancher☺
Møde i Erritsø 18/1-2010: intentionerne ser spændende ud, men vil vores mange og gode aktiviteter kunne blive
tilgodeset lige så godt som nu med den nye struktur?
Planer: fremlægges på DBFs rep.møde i maj 2010 – principbeslutning – hvis ja: ny struktur fra 2011/2012
Peter Jensen, DBF: man skal gå ud fra højeste fællesnævner – andre skal have ”indspark” fra Midtjylland.
Økonomi: bliver ikke anderledes end den er i dag.
Tidsplan: styregruppen ikke været gode nok – det arbejdes der med de næste par uger. Man skal vide, hvilket grundlag
man træffer beslutningen på.
Dirigenten beder om bemærkninger til de overordnede principper – de delegerede på DBFs rep.møde skal have en
tilkendegivelse med i bagagen.

Bemærkninger fra salen:
René Toft: fortalte lidt historik – mener, der skal gøres noget: det politiske niveau på kredsplan er overflødigt. DBFMidtjylland kører godt. Det må for alt i verden ikke gå ud over aktiviteterne. Yderområderne skal med. Presser vi
citronen for meget? Vi skal gøre tingene rigtigt – hvis vi skal gøre det! Der mangler en klar model omkring økonomien.
Jørn Gade, ESG: Det væsentligste er, at aktivitetsniveauet beholdes. Hvor langt er der mellem klubberne og
bestyrelsen, - afstanden må ikke være større end at man som klub kan føles sig tryg og føle, at man er med til at
bestemme.
Erik Thastrup, Varde: Støtter Jørn Gade. Der er lang vej fra klubberne op til styregruppen. Det, der er beskrevet indtil
nu, er en tynd kop te.
Mogens Buhl Christensen: Det er slet ikke godt nok. Vil ikke være med til at træffe en beslutning på det grundlæg.
Går ind for det nære demokrati. Så må forbundet hjælpe de kredse, hvor det kører dårligt.
Peter Locht, Højbjerg: Tilslutter sig de øvrige talere. Det er ikke godt nok. Hvad med økonomien. Der er end ikke
lavet en opgørelse. Ved ikke, hvad de fine ord i oplægget siger om muligheden for at have en regional økonomi.
Frygter en forøget centralisering. Kan ikke gennemskue det. Vi har ikke muligheden for at tage stilling.
Karsten Staudt Kvistgaard, Holstebro: hvor er indholdet – ser det også som udtryk for centralisering. Utrolig dårligt,
at økonomien ikke er beskrevet konkret. Savner konkret indhold.
Peter Mikkelsen: Opfordrer til at man beskriver hvordan man undgår at det bliver et forbund af rene eliteklubber mens
motionsklubberne går til DGI
Peter Starup, ESG: der må ikke blive for langt fra ”fod til top” – så bliver DBF elitedelen og resten tabes til DGI
Karsten W Hansen: Bekymret for aktivitetsniveauet. Hvor ligger beslutningen for disse aktiviteter? Hvordan skal der
komme mere gang i Sønderjylland? Flere ansatte?
Olaf Fangel, AB: Strukturdebat har vi haft de sidste 20 år. For 20 år siden sagde man nej, selv om det måske var en
bedre tid – det hele var mere homogent. Det nye forslag vil ikke afhjælpe forbundets allerstørste problem: ledermangel.
Det vil på nuværende være for tidligt at træffe en sådan principbeslutning.
Henrik Eriksen, AB: fremhævede nogle af de gode ting. Hvem skal træffe beslutningerne, og hvem skal føre dem ud i
livet.
Mogens Poulsen, Videbæk: Er sikker på, at intensionen med forslaget er at gavne badminton i Danmark. VBD blev
løftet, da man sammenlagde VBD & ØBD. Bombarderes af DGI.
Hans Myhrmann, Randers: hvorfor har man så travlt – der er mange gode ting i det. Hvordan stiller de andre kredse
sig til forslaget? Henviser til spørgsmålet fra sidste år om, hvor kredsens formue ender i tilfælde af ændring.
Jens Dall-Hansen fortalte, hvordan de andre kredse stiller sig til forslaget. Man har udtalt, at der skal være bred
enighed om forslaget, før det evt. føres ud i livet.
Olaf Fangel: for at træffe en principbeslutning skal de grundlæggende detaljer og fakta være på plads. Og da de ikke er
det, bør det udsættes.
Peter Mikkelsen: se på hvad der skete i Dansk Tennisforbund: hvorfor mistede man så mange klubber i det jyske
område til DGI?
Peter Locht: hvor skal alle de frivillige passes ind i ”fremtiden”? Kan vi være sikre på, at de ikke holder?
Har ikke råd til at professionalisere os ud af det her.
Peter Jensen, DBF: mange tak for de gode input – det var intensionerne i det. Man tager ikke en principbeslutning på
et grundlag, man ikke kender. Men man kan tage en beslutning om at gå videre med alle de input, der er kommet for
dagen.
Jens Dall-Hansen: glad for Peter Jensen sidste udtalelse. Ellers ville vores udmelding have været: Der er alt for stort
usikkerhed i det beskrevne forslag til at vi kan sige ja til en principbeslutning.

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Henning Lund
Gennemgik kort regnskabet

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: ingen bemærkninger

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
5.
6.
a.

Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag.
Budget
Fremlæggelse af budget til orientering
Henning Lund: Fortalte om den nuværende regnskabsstatus for 2009/2010, der tyder på at underskuddet bliver
mindre end budgetteret, hvorefter budgettet blev gennemgået.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Mogens Poulsen, Videbæk: de gode unge spillere bliver ældre – er der ikke sat for få penge af til senior-eliteprojektet.
Jens Dall-Hansen: vi bruger mange penge pt pr. spiller. Kunne komme på tale, men så skal der flere på banen
organisatorisk. Måske skulle man gå et trin ned af stigen aldersmæssigt.

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 2009/2010: 5,25 kr./medlem) betales nu selv af alle klubber.
Uændret kontingent blev fastsat

7.

Valg
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Seniorudvalg
Ungdom
Veteran
Instruktør- og Trænerudvalget
Dommer
8. Valg af 1 revisor
9. Valg af 1 revisor
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Valg af repræsentanter til
DBF´s årsmøde 29.05.10

Jens Dall-Hansen – genvalgt med akklamation for 2 år
Jørn Gade Petersen – ikke på valg
Henning Lund – ikke på valg
Peter Mikkelsen - genvalgt for 1 år – med akklamation
Karsten W. Hansen - genvalgt for 1 år - med akklamation
Carsten Nielsen - genvalgt for 1 år – med akklamation
Lars Pagh Skovgaard – genvalgt for 1 år – med akklamation
Zita Aabrandt - valgt for 1 år – med akklamation
Erik H. Sørensen – blev valgt for 2 år
Knud B. Nielsen - ikke på valg
Ole K. Mortensen - valgt for 1 år
9 personer med stemmeret
observatører 3 stk. uden stemmeret
Interesserede bedes tilmelde sig hos kredsens sekretær – gerne inden
man forlader mødet eller senest med udgangen af kommende
weekend.

12. Eventuelt
Kirsten Leth

Mogens Buhl
Christensen, Grenå

Årsmødet slut
kl. 22.20

Mediekurset er udsat til starten af juni – påsken kom på tværs – talte rigtig varmt for
deltagelse.
Lotteriet – alle lodder kan returneres. Man hæfter ikke mere for et vist antal lodder–
man hæfter KUN, hvis returneringsdatoen ikke overholdes
Tak til kredsen/bestyrelsen, vi er glade for at være en del af DBF-Midtjylland – tak til
Hanne – tak til Kirsten.
Dirigenten takkede for god ro og orden – dejligt årsmøde. Tak for god debat
Formanden overrakte en vingave til dirigenten som tak for en god ledelse af årsmødet
– som altid velforberedt.
JDH takkede alle for fremmødet – tak for debatten – indlæggene vil blive taget med i
de fremtidige drøftelser i bestyrelse og udvalg.

Kom godt hjem.

