REFERAT
2011 ÅRSMØDE 2011
Årets ungdomsklub i
DBF-Midtjylland

Karsten W Hansen startede årsmødet med at kåre Årets ungdomsklub i DBFMidtjylland 2011: Herning B.K. Indstillingen kan ses/læses på kredsens hjemmeside.
Jens Dall-Hansen bød velkommen til alle klubrepræsentanter med en særlig velkomst til DBFs formand, Peter Jensen,
René Toft, DBF hovedbestyrelsesmedlem med ansvar for eliteområdet, Karina Sørensen fra DBFs kontor og Jan
Gudnitz fra DIF. Håber vi får en god aften med debat, som alle får glæde af.
Deltagerne præsenterede kort sig selv

1.

Beslutning / Debat
Godkendelse af repræsentant
35 fremmødte fra16 klubber inkl. bestyrelsen og gæster: 50 deltagere – heraf 30 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, så vi kan gå herfra og sige, at denne
aften ikke var spildt - og konstaterede derefter 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.

3.

Kredsen aflægger beretning
Bestyrelsens beretning – fremlagt af Jens Dall-Hansen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Kirsten vil komme ind på formen på Infomøderne senere
herefter talte JDH om en frivillighedsundersøgelse foretaget af DIF

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Bo Nielsen, Horn/Fårvang:
har gode erfaringer fra unge, som har siddet i ungdomsråd – og senere i bestyrelsen
Kirsten Leth:
fleksible ordninger kan sagtens laves (f. eks. 3 måneders opgaver), hvis der findes gode funktionsbeskrivelser.
Funktionsbeskrivelser på de enkelte opgaver er et MUST
Højbjerg:
Det er meget svært.
Lidt nervøs for det med at spille, når tid og lyst er der - tegningssystem/baneleje.
Synes ikke det er et løsningsforslag hverken med 3 måneders opgaver eller banetegning
Peter Mikkelsen:
banetegning: man skal stadig være mindst 2 til at spille badminton. Det skal stadig være sjovt, udfordrende og
socialt
Karsten W Hansen:
Ikke enig med PM. Timeleje kunne være en god ting til at fastholde de unge, som rejser til større byer for at
studere.
Mette Bertelsen, Kolding:
Har online-booking på ledige baner – fungerer fint.
Funktionsbeskrivelser: enig med KL.
Ungdomsråd: dejligt at høre om det positive fra Horn/Fårvang, at de unge bliver i organisationsarbejdet.
Jan Andersen, Brande:
Makkersøgning – evt. på BadmintonPeople
Seniorudvalget – fremlagt af Peter Mikkelsen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Holdturnering: har på det sidste været ude for at klubber skriver ”forkerte navne” på spillere. Reglementet skal
overholdes. Holdkampe afvikles nu for ofte i en dårlig måske ligefrem unfair ånd.
Endnu en gang opfordre til at man kommer med forslag til, hvordan HT kan afvikles, så der kommer flere hold
med. Stævneafvikling????
Reglementet bør nok udvides med en indskærpelse af, hvornår/hvordan holdopstillinger skal afleveres.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Martin Bærentsen, Vejle:
Holdkampe i vinterferien???? Kan man ikke gøre noget ved det.
Peter Mikkelsen: er nødt til at følge HT-runder, som er lagt fast fra DBF
Jens Dall-Hansen: måske kunne man i kredsen undgå at ramme de weekender i forbindelse med uge 7.
Morten Larsen, Silkeborg:
Halbookning skal gøres i god tid. Det kan ikke være begrundelsen for de 4 uger mellem grundspil og slutspil.
Kristian Sørensen:
Spændende med stævneafvikling i de lavere rækker

René Toft, DBF:
Dette er og vil altid være et problem. Hvis vi skal undgå det, skal vi begynde sæsonen noget før og så må der ikke
være 4 uger mellem grund- og slutspil.
Et større problem er antallet af hold, som er dalende. Der må/skal gøres noget.
Svend Hansen, Søften:
Måske bør vi vænne ungdomsspillerne til at holdturnering er noget, man bare er med til. Måske er der alt for
mange stævne-tilbud.
Kristian Sørensen:
Svært for klubberne allerede i maj måned at vide, hvor mange og hvilke spillere man har i september.
Steen Thyregod, Silkeborg:
tilhænger at stævneafvikling
Ungdomsudvalget - fremlagt af Karsten W Hansen:
Supplement til den skriftlige beretning:
BadmintonPeople har været en udfordring – den er kommet for at blive. Næste sæson: ingen Infosport – KUN
BadmintonPeople. Holdskemaer afskaffes – resultater elektronisk via BadmintonPeople. Gerne tilbagemeldinger
TAK.
KMU: nedgang på 25% - ses overalt (næsten). BadmintonPeople har sin del af skylden – klubledere sin del: nu
skal forældrene/spillerne selv stå for DET HELE. Opfordring til at klubberne hjælper deres ”forældre” og laver
en plan, så de ved, hvilke turneringer, deres børn bør/skal melde sig til.
DM: tak til Videbæk for afvikling af DM U13– et kanon stykke arbejde – mange roser. Ingen har villet afholde
DM hold U17. Hvorfor ikke?
Danish Junior Cup: U19 erstattes muligvis af U13

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Helene Petersen, AB:
DM hold: svært når man kun har 5 baner.
Lise Lotte G Damgaard, Herning:
Skal være ude I god tid for at leje hallerne.
Morten Larsen, Silkeborg:
Halbooking for næste sæson er overstået.
Henrik Laursen, Horn/Fårvang:
Man kan stadig se, hvilke tider der er ledige og så leje dem, hvis de kan bruges.
Det er stadig os som klub, der tilmelder. Har planer om at fortsætte
Svend Hansen, Søften:
Vi ordner det også via klubben. Meget nemmere især da vi yder tilskud.
HT tælle i pointsystemet. Hvordan skal de foregå?????
Turneringsgebyret (10 kr.) er urimeligt
Daphne Grundtvig, AB:
Vi hjælper spillerne/forældrene med tilmelding, men vælger ikke stævner ud. Der er alt for mange i udbud.
Carsten Jacobsen, Kolding:
Alt for mange stævner i udbud.
Kritik vedr. medaljer til jysk-fynske mesterskaber. Der manglede indgravering og der var ikke sendt besked til
arrangørerne.
Hanne Gram:
Der var sendt besked – dog sent (fredag, da fejlen blev opdaget)– der kan ske fejl.
Morten Larsen, Silkeborg:
Dårlig information vedr. ny lodtrækning KM i Kolding.
Mette Suder, Højbjerg:
Træningssamlinger / Danish Junior Cup: måske kunne de næstbedste U13-spillere klare sig ved kredsmatcherne.
Måske færre træningssamlinger – så ville de bedste måske deltage.
Karsten W. Hansen:
Hvis U13 skal deltage i DJC, ønsker Midtjylland at stille sit eget hold.
Jan Andersen, Brande:
Håber at samarbejdet med DGI kan komme i gang: først på holdturneringsområdet – dernæst med hensyn til
stævner.
Karsten W. Hansen: det ser lyst ud – måske allerede fra 2012/2013 på stævneområdet. Det ser sværere ud hvad
angår holdturneringen.
Instruktør- og trænerudvalget – fremlagt af Kristian Sørensen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Trænerniveauet generelt er i dag ikke godt nok.
Naboklubber gå sammen om deltagere på kurser. ”kunderne” bestemmer formen.
Fra næste sæson ny træneruddannelse – ser ud til at blive godt – mere målrettet uddannelse.
Gerne flere i udvalget – TAK

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen

Dommerudvalget – fremlagt af Zita Aabrandt:
Supplement til den skriftlige beretning:
HJÆLP: vi mangler dommere. Har I gode ideer til, hvordan vi får flere???

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
René Toft:
Har midtjyske klubber fået bøder for ikke at have dommere? Fra denne sæson udsendes bøderne, men nu er de af
en sådan størrelse, at man kan betale sig fra det.
Jan Andersen, Brande:
Minimumskrav 4 dommerudkald pr. sæson: det er for meget, når man selv har børn, der spiller. Man skal have fat
i motionisterne.
Jens Dall-Hansen: klublederne bør prikke emner på skulderen.
Anders Gavnholt, Ikast:
Har haft vilje mht. til dommer, men man skal passe på ikke at tage modet fra de frivillige med alt for mange
regler.

Veteranudvalget
Supplement til den skriftlige beretning: Ingen

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen

Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt vedtaget
Herefter blev årsmødet suspenderet:
Årets Træner: Bo Nielsen, Horn/Fårvang
Årets Leder: Mogens Poulsen, Videbæk
Knud B Nielsen tog orden for en kort bemærkning:
Jens Dall-Hansen blev udnævnt til æresmedlem af DBF-Midtjylland.
Se indstillinger mm på kredsens hjemmeside.

Ny Vej for Fremtidens badminton:
Jens Dall-Hansen gennemgik planerne for Ny Vej for Fremtidens Badminton

Bemærkninger fra salen:
Højbjerg:
Stemmeret i forhold til antal medlemmer?
Jens Dall-Hansen:
I er tøvende – hvad er den generelle mening om hele tanken?
René Toft:
Kom nu frem med jeres meninger – I = forbundet
Højbjerg:
Solidaritet er OK – men hvor er smertegrænsen
Martin Bærentsen:
Der er langt til Brøndby????
Peter Jensen:
Rep-møder skal rundt i landet. Alt administrativt arbejde kan laves andre steder end i Brøndby
Jens Dall-Hansen:
Der skal høj kvalitet i aktiviteterne – derfor er det meningen, at der skal ansættes folk til at lave det meste.
Knud B Nielsen:
Arbejdsmøde den 30. april – alle er velkommen – i arbejdstøj – tilmelding til sekretariatet.
*****
Kirsten Leth fik ordet:
Lederuddannelse: vil lave et pilotprojekt sammen med DBF-Nordjylland. 11/4 i Videbæk – 28/4 i Århus.
DBF søger klubkonsulenter: Jobbeskrivelsen er på DBFs hjemmeside

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Jens Dall-Hansen
Gennemgik kort regnskabet

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: ingen

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

Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag.
Budget
Fremlæggelse af budget til orientering
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: ingen
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 2010/2011: 3,50 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 18.06.11

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
Carsten Nielsen - genvalgt for 1 år
Kristian Sørensen – valgt for 1 år
Zita Aabrandt - genvalgt for 1 år
Erik H. Sørensen – ikke på valg
Knud B. Nielsen - blev valgt for 2 år
Ole K. Mortensen - valgt for 1 år
9 personer med stemmeret
observatører 3 stk. uden stemmeret
Interesserede bedes tilmelde sig hos kredsens sekretær –inden 1.
april

12. Eventuelt
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.
JDH takkede alle for fremmødet – tak for debatten – indlæggene vil blive taget med i
de fremtidige drøftelser i bestyrelse og udvalg. Tak for det arbejde, I gør ude i
klubberne. Tak til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Beundringsværdigt, at de
”gider” blive ved. Tager det som tegn på, at tingene fungerer godt – et godt samspil
mellem kreds og klub – konstruktiv medspiller.
Årsmødet slut
kl. 22.20

Kom godt hjem.

