BADMINTON MIDTJYLLAND
Referat ekstraordinært årsmøde 23. november 2011 i Ry
Jens Dall-Hansen bød velkommen og startede en præsentationsrunde
1. Opgørelse af de fremmødte repræsentanter:
6 klubber repræsenteret af 10 repræsentanter + de 6 fra bestyrelsen med stemmeret giver i
alt 16 stemmeberettigede.
Herudover deltog René Toft, Elite og Arrangementsudvalget i Badminton Danmark
2. Valg af dirigent:
Carsten Jacobsen blev enstemmigt valgt som dirigent.
Takkede for valget og konstaterede mødets lovlighed.
3. Oplæg til Ny Vej – Fremtidens Badminton – Klubberne i centrum
v/Jens Dall-Hansen
Efterfølgende debat:
Rene Toft: Kan ikke forstå principielle drøftelser med en efterfølgende beslutning??
Jens Dall-Hansen: Undrer sig over at det er netop RT, der stiller det spørgsmål.
Alle kredse er blevet bedt om denne principbeslutning ud fra et ens oplæg. Desværre er der
sket en teknisk fejl i en af kredsene.
Jan Eskesen, Højbjerg: vejledende afstemning???? Positiv i aften  positiv hos forbundet - kan ikke forstå det.
Jens Dall-Hansen: Deltagerne i Badminton Danmarks årsmøde bør stemme i henhold til
denne aftens udfald. Udfaldet i aften er en tilkendegivelse på, at der kan arbejdes videre.
Jens Szabo, Ry:
Har ikke gidet sætte sig ind i materialet. Klubberne i Centrum: har ikke set det, de sidste 2
år. Kernen i vores system er U-klassifikationen – det er rigtig godt.
BadmintonPeople kom som ”en tyv om natten” – ikke særlig klub-, spiller- eller forældrevenligt.
Det, der er fremlagt ser fint og flot ud, men ….. savner handling fra forbundet.
Ser positivt på processen – den er nødvendig. Det er produktet, der tæller – ikke udbyderen
Jan Eskesen, Højbjerg:
Hvor er den økonomiske oversigt over, hvad der sker for den enkelte klub. Hvor får forbundet de penge fra, som klubberne skal betale mindre?
Jens Dall-Hansen: klubberne bør møde frem på årsmøderne. Det er her kontingentsatserne bestemmes.
Peter Locht, Højbjerg:
Medlemstilbagegang ser man i alle forbund. Der er flere tilbud end før i tiden. Tror ikke på,
at det nye vil give flere medlemmer. De manglende indtægter kan hentes ved en omlægning af f. eks. tilskud til DH-turneringen. Man tager bare med en anden hånd. Savner i den
grad et økonomisk oplæg. Den nuværende administration vil ikke kunne leve op til det nye.
Jens Dall-Hansen:
Ked af, at man ikke har kunnet give Ry nogle gode tilbud – nævnte en masse – synes selv,
kredsen har en masse gode tilbud, men vi vil naturligvis gerne gøre det bedre. Det er aktiviteterne, der er det centrale.
Olaf Fangel, AB:
Vi må kunne blive enige om, at sporten fejler noget – den er syg. Symptomerne i badminton: tilbagegang. Årsager? Samfundsudviklingen har en stor skyld.
Vi bliver nødt til at ændre på nogle strukturelle ting for at komme videre. Hele den frivillige
sektor lider under, at der i dag ikke kan findes frivillige, kompetente ledere, da vejen forude
er alt for lang. Dette er et oplæg – en godt bidrag til at finde den rigtige vej.
Jørn Gade:
Klubberne har en forpligtelse til at se indad. Hvorfor er der sket det, der er sket? Har svært
ved fastholdelse. Er aktiviteterne/tilbuddene gode nok til de unge mennesker, som vi har
med at gøre i dag?
Helt enig med Olaf. Men både klubber og forbund skal gøre noget!
Michael Locht, Højbjerg:
Højbjergs bestyrelse kan ikke stemme for det fremlagte. Man mangler noget konkret. Hvad
sker der for mig/min klub? Varen er ikke god nok.

Jens Szabo, Ry:
Fortalte lidt om Ry BK.
Hvad er det man vil? Enig i, at der er noget, der skal laves om. Hvad vil man gøre, for at
klubberne kommer i centrum?
Zita Aabrandt:
Synes, at det man sagde, man manglede sidste år, er kommet med. Synes, man har arbejdet godt med aktiviteterne. Måske skal der arbejdes mere, men det er en start.
Karsten W Hansen:
Ked af, at man ikke mener at kunne se, at der er arbejdet med tingene.
Det væsentlige i det her er, at der bliver sat nogle processer/aktiviteter i gang OVER HELE
LANDET.
Michael Locht, Højbjerg:
Ankede over ”klubberne er supplement” skrevet af DBF
Jan Eskesen, Højbjerg:
Årsag til medlemsnedgangen: færre og færre i ungdomsårgangene. Hvorfor skal det hele
syltes ind i en total ændring? Alt det man gerne vil, kunne da gøres bedre ude i lokalområderne – netværksmøder?????
Lotte Pedersen, Viby:
Meget ny i badmintonkredse - det er super lækkert, at nogen tager fat om at lave tingene
om/lave noget tidssvarende. Savner dog nogle konkrete ting.
Peter Locht, Højbjerg:
Stadig bekymret over økonomien – der bliver stadig flere og flere lønnede.
Hvis dette gennemføres, nedlægges kredsene – hvor er klubberne?
Kirsten Leth:
Der er klubber i forskellige kredse, der ikke aner, hvad der sker rundt omkring – der ikke får
de tilbud, som andre kredses klubber får.
Arbejder i et badmintonland, hvor ”mine” klubber ikke har lige vilkår.
Jens Dall-Hansen:
Tanken er, at der laves et koncept, der dækker hele landet, men hvor det er den decentrale
person, der tager over.
Lotte Pedersen, Viby:
Økonomi? – Flere folk i kredsene i stedet for rationalisering?
Poul Mølgaard, Viby:
Godt, at nogle prøver at bearbejde problemet.
Det vigtigste er aktiviteter/tilbud. Tingene skal gøres ordentlig færdige, og klubberne skal
vide, at de er der.
Jens Dall-Hansen:
Det er netop det, der ligger i det, Kirsten Leth + Karsten W Hansen har været inde på.
Kredsen skal have en aktivitetsansvarlig.
Michael Locht, Højbjerg:
DGI/DBF?
Jens Dall-Hansen:
Sæsonplan 2012/2013 bliver fælles.
Zita Aabrandt:
Håber, at man stemmer for – det er en proces, der skal i gang. Der skal laves rigtige ting i
stedet for udkast på udkast.
Karsten W Hansen:
Holdturnering samarbejde med DGI – gerne pointgivende.
Kirsten Leth:
Rekruttering af nye klubber.
Lotte, Viby:
Hvorfor lægges de økonomiske beregninger ikke på bordet?
Mogens Poulsen, Videbæk:
100% opbakning til det foreliggende materiale. Har fuld tillid til de mennesker, der har lagt
et stort arbejde i oplægget. Pas på underfinansiering – det skaber krise.
Rene Toft:
Der samarbejdes om det, der KAN samarbejdes om. DGI Badminton og Badminton Danmark er klar til samarbejde, men der er desværre nogle lidt højere oppe.
Peter Locht, Højbjerg:
Vil meget gerne være med til at lave udvikling – føler bare ikke, at det foreliggende hænger
ordentlig sammen.
Henrik Eriksen, AB:

Bakker op om arbejdet – forbedringer – udvidet aktivitetsniveau.
Det er vigtigt, at man lytter til klubbernes spørgsmål – måske fremover spørger klubberne
om, hvad de vil/har brug for.
Meld mere åbent ud om økonomien.
Fortsæt det gode arbejde – til sidst når vi et godt resultat.
Skriftlig tilkendegivelse: 10 for 6 imod
4. Valg af repræsentanter til Badminton Danmarks ekstraordinære årsmøde 14. januar 2012
kl. 10.00 i Idrættens Hus
9 pladser: 4 til bestyrelsen – interesserede kan melde sig til de sidste 5 pladser til sekretæren senest 5. december.
Jens Dall-Hansen rundede af med lidt historik omkring proceduren.
Tak for fremmødet – en rigtig god debat. Der er nogle ting, som skal tages med videre. Hører især på problemet vedr. økonomien.
Jens Dall-Hansen takkede Carsten Jacobsen for godt dirigentarbejde med et par flasker
vin.

