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Jens Dall-Hansen bød velkommen til alle og til gæsterne Charlotte Malmros, direktør i Badminton Danmark, Martin
Andersen, hovedbestyrelsesmedlem i Badminton Danmark og René Toft, hovedbestyrelsesmedlem i Badminton
Danmark med ansvar for eliteområdet . Håber vi får en god aften med debat, som alle får glæde af.
Deltagerne præsenterede kort sig selv – herefter blev Pia Kruse, mangeårig leder i Viby BK udnævnt som
æresmedlem af Badminton Midtjylland. Se de pæne ord til Pia på kredsens nye hjemmeside.

1.

Beslutning / Debat
Godkendelse af repræsentanter
17 klubber repræsenteret. I alt inkl. gæster og bestyrelsen var der 34 fremmødte - heraf 26 stemmeberettigede
Lovændringsforslag 2/3  18 stemmer

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 med en god debat og konstaterede
derefter årsmødets lovlighed.
Ingen indsigelser mod årsmødets lovlighed - ej heller mod beslutningsdygtigheden.
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:
Ny vej har fyldt meget – vores udvalg har været dygtige til at holde fokus på, at vores aktiviteter skal være præget
af kvalitet.
Ingen beretning fra ITU på grund af den nye struktur inden for træneruddannelsen. Har hvert år sagt: få nu
prikket nogle folk på skuldrene, så vi kan få uddannet nogle nye, gode trænere.
Lidt bekymret for at vores holdturnering, som er dalende. Holdturneringen er noget, der skaber fællesskab i
klubberne – i ungdom er der desværre meget fokus på at samle point – derfor er det en god ting, at man nu
samarbejder med DGI, hvor man arbejder på at gøre HT pointgivende.
Flere gir mere – et stort projekt: hvad skal vi gøre for at det bliver attraktivt at spille i klubberne? – hvad er det
spillerne ønsker? – hvad kan gøre det interessant at spille badminton for både unge og ældre?
Tak til Kirsten – Hanne – bestyrelse og udvalg – 10 år – tak til repræsentanterne fra klubberne
Aktivitetsområderne skal gerne besættes med interesserede, inden man forlader mødet

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Jens Szabo, Ry:
I siger, at I gerne vil gøre noget for klubberne – men har svært ved at se, at man tager udgangspunkt i klubberne.
Overvejer et evt. B-medlemskab. Der er rigtig langt fra Badminton Danmark til klubben - også fra Badminton
Midtjylland til klubben.
René Toft:
Vi bløder for øjeblikket på holdturneringsområdet. Enig med Jens Dall-Hansen om, at vi skal have gang i
holdturneringen. Det er meget væsentligt med nye klubber. Gennem de sidste 4 år har der været tilbagegang over
hele linjen.
Jens Thøgersen, Skive-Resen:
Enig med René Toft vedr. holdturneringen. Håber meget, at pointsystemet kommer op at stå.
Til RY: I Skive-Resen føler vi det modsatte. Vi oplever, at kredse er tæt på os og yder god service.
Jens Dall-Hansen:
Kommende betaling skal være mere aktivitetsbestemt. Tilbagemelding til RY: Opfordring til at få besøg af vores
udviklingskonsulent.
Seniorudvalget – fremlagt af Peter Mikkelsen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Hvis der skal gøres noget ved senior holdturneringen, skal der gøres noget utraditionelt.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen

Ungdomsudvalget – USU formanden ikke til stede grundet arbejde, derfor ingen supplerende bemærkninger
til beretningen

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Helene Petersen, AB:
Træningssamlinger: krav om deltagelse for udtagelse. Vil gerne have skilt træningssamlinger og udtagelser ad.
Jens Thøgersen, Skive-Resen:
Kredsens hold bør bestå af kredsens bedste spillere, men f. eks. ”burde” ABs spillere deltage i samlingerne
Helene Petersen, AB:
De allerbedste har ikke haft kræfter til også at deltage i kredsens samlinger.
Jens Dall-Hansen: Problematikken gives videre til udvalget.
Peter Nørgaard Jensen, Randers:
Holdturnering U15A: beklagede afbud i sidste runde fra AB. For dårligt.
Helene Petersen, AB: har haft spillerproblemer – ikke af ond mening.
Pia Kruse, Viby:
Danish Junior Cup U15: de bedste havde meldt fra, men dem, der var med, fik både noget ud af det og en dejlig
oplevelse
Carsten Jacobsen, Kolding:
Årets hold U11 afvikles i Kolding.
Instruktør- og trænerudvalget – ingen beretning, derfor se under bestyrelsens beretning
Dommerudvalget – fremlagt af Zita Aabrandt:
Supplement til den skriftlige beretning:
7 nye unge dommere i løbet af sæsonen
2 dages turneringer bliver til 1 dags turneringer på grund af for få tilmeldinger – hvad gør vi med endagsturneringerne?

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
René Toft:
Er der midtjyske klubber, som skal have bøde (2000 kr.) for ikke selv at have dommer?
Zita Aabrandt:
Ikke umiddelbart.
Nævnte Ikast-projektet – idrætsskolen ”tvinger” sine elever til både at tage træner- og dommeruddannelse
Henrik Laursen, Horn Fårvang:
Problemer med at få penge tilbage fra turneringsarrangører!!!!!!
Veteranudvalget – fremlagt af Carsten Nielsen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Veteran holdturneringen holder skindet på næsen – vil helst ikke køre for langt – gerne spille mere end 1
holdkamp – må også meget gerne være socialt.
Penge afsat til aktiviteter – søg dem.
Veteran VM: Susanne Berg, Viby verdensmester i DD

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen

Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt vedtaget
Herefter blev årsmødet suspenderet:

Ny Vej for Fremtidens badminton:
Jens Dall-Hansen gennemgik beslutningerne fra Badminton Danmarks ekstraordinære årsmøde i januar måned vedr.
Ny Vej for Fremtidens Badminton

Bemærkninger fra salen:
Ingen bemærkninger.

Årets ungdomsklub: ingen kandidater i år. 2 indstillede sig for sent, men ingen af de 2 ville have kunnet
få titlen, da kriterierne for at kunne modtage prisen ikke var opfyldt.

Årets Træner: Mikkel Østergaard, Hjortshøj Egå – blev uddelt mandag på Mikkels
”hjemmebane”
Årets Leder: Rita Primdahl, Vestsalling
Se indstillingerne af begge på kredsens nye hjemmeside

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Henning Lund
Gennemgik kort regnskabet – ikke været ret gode til at budgettere, så kredsformuen er endnu engang steget.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: ingen
Jens Szabo, Ry:
Foliekonto i Sparekassen?
Hvis pengeinstituttet går konkurs er der kun garanti på 100.000 Euro – formuen bør fordeles over 2
pengeinstitutter!
Hvad sparer I op til?
Henning Lund:
Kredsen sparer ikke op til noget, men klubberne bruger ikke de penge de må! Kredsen undersøger med hensyn til
placeringen af formuen.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
5.

6.
a.

Behandling af indkomne forslag:
Forslag 1: Indberetning af medlemstal - vedtaget
Forslag 2: Sæson og sæsonprogram - vedtaget
Forslag 3: Navn og område - vedtaget med sletning af ”Danmarks Badminton Forbund”
Forslag 4: Bestyrelsen - valg og sammensætning - vedtaget
Budget
Fremlæggelse af budget til orientering
Henning Lund forklarede ganske kort det af bestyrelsen foreslåede budget for 2012/2013, som er lagt på
baggrund af uændret kontingent
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: ingen

b.

7.

8.
9.
10.
11.

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 2011/2012: 3,50 kr./medlem) betales nu selv af alle klubber.
Uændret kontingent blev fastsat
Valg – efter vedtagelse af forslag 4 ser valgene således ud
Jens Dall-Hansen – villig til genvalg – valgt for 2 år
Formand
Jørn Gade Petersen – valgt for 1 år
Næstformand
Henning Lund – valgt for 1 år
Økonomiansvarlig
Carsten Nielsen og Karsten Westergaard Hansen blev begge valgt
Valg af 2 aktivitetsansvarlige
for 1 år.
Erik H. Sørensen – villig til genvalg
Valg af 1 revisor
Knud B. Nielsen – ikke på valg
Valg af 1 revisor
Henrik Laursen, Horn/Fårvang - valgt for 1 år
Valg af 1 revisorsuppleant
9 personer med stemmeret
Valg af repræsentanter til
observatører 3 stk. uden stemmeret
DBF´s årsmøde 12.05.12 i
Interesserede bedes tilmelde sig hos kredsens sekretær – inden 10.
Horsens
april.
JDH appellerede til deltagelse – DET ER VIGTIGT at vi møder op
med ”fuldt hold”

12. Eventuelt
Hanne Gram
Charlotte Malmros

Fortalte lidt om kredsens nye hjemmeside. Hører gerne, hvis man mener, der mangler
noget
Fortalte om den nye lederuddannelse og ”slå til” Tours 2012 workshops bl. a. i
Grindsted den 23. maj og Erritsø den 24. maj. Læs mere herom på Badminton
Danmarks hjemmeside http://www.badminton.dk/cms/?&pageid=7332

JDH
aktivitetspersoner

Aktivitetsområder – sedler delt ud – meget gerne navne på i aften – betænkningstid er
selvfølgelig i orden.
Ungdom:
Holdturnering ungdom: Karsten W Hansen
Kredsmesterskaber: ?
Træningssamlinger, kredsmatch U11, DJC: Jens Thøgersen, Casper Hansen, Torben
Hyldgaard
JFM: ?
Fællesrejser: ? Der blev nævnt et muligt emne – Hanne Gram undersøger
JM hold: ?
Senior:
Talentudviklingsaktiviteter (Senior Elite): ?
Holdturnering senior: ?
JS: ?
Træner-/lederuddannelse: Færdigt koncept kører fra forbundet, men vil alligevel
gerne have en kontaktperson - ?
Dommer: Hans Chr. Mouritsen sammen med Jan Ipsen og Zita Aabrandt
Veteran:
Holdturnering: ?
Jyske mesterskaber: ?
Breddeaktiviteter: ?

JDH

Såfremt der ikke findes personer, som vil give en hånd med ved ovennævnte aktiviteter
kan konsekvensen blive, at visse aktiviteter ikke sættes i gang.
Interesserede kan rette henvendelse til kredsens sekretariat for yderligere oplysning om
de forskellige arbejdsopgavers omfang.
takkede de afgåede udvalgsformænd med en vingave –
Peter Mikkelsen, Zita Aabrandt, Kristian Sørensen (ikke til stede)
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.
Jens Dall-Hansen takkede alle for fremmødet.

Årsmødet slut
kl. 21.55

Kom godt hjem.

