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Jens Dall-Hansen bød velkommen til alle. Håber vi får en god aften med debat, som alle får glæde af. Desværre lidt
afbud på grund af vejret bl.a. fra repræsentanter fra Badminton Danmark.
Deltagerne præsenterede kort sig selv.
Kåring af Årets ungdomsklub: Grindsted Badmintonklub – indstillingen kan ses på
www.badmintonmidtjylland.dk
Erik Thøgersen, Grindsted BK takkede på klubbens vegne – æren skyldes ungdomsudvalget.

1.

Beslutning / Debat
Godkendelse af repræsentanter

2.

Valg af dirigent

12 klubber repræsenteret. I alt inkl. gæster og bestyrelsen var der 42 fremmødte - heraf 22 stemmeberettigede
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. Nævnte kort om medlemstal.
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:
Kommentarer til den fremsendte beretning
Hvad er badmintonsportens vigtigste elementer?
Mit bud er: Fællesskab og aktiviteter.
Et kort historisk rids:
I dag foregår langt hovedparten af badmintonspillet organiseret i klubber. Sådan har det altid været i Danmark.
Da der i 1960-70 blev bygget haller i stort set i hver eneste by, væltede det op med nye badmintonklubber, og
antallet af badmintonspillere eksploderede.
Det var blevet moderne at holde sig i form. Når man så kunne gøre det på en underholdende måde på
badmintonbanen sammen med gode kammerater, var det jo bare sagen. Dengang var det nok for klubberne at
kunne tilbyde banefaciliteter. Selv tider fra kl. 22-23 blev besat.
For de bedre spillere var der selvfølgelig også tilbud om deltagelse i konkurrencer – både som holdturnering og i
individuelle turneringer.
På idrætsområdet konkurrerede badminton hovedsageligt med fodbold og håndbold om børnene og
konkurrencespillerne. For motionisterne var der næsten kun konkurrence fra gymnastikområdet – og det var
endda kun på damesiden.
I dag er der heldigvis også meget fokus på at være fysisk aktiv, men der er sket en voldsom udvikling af
aktivitetstilbud. I hver eneste større by er der tilbud om mindst 30 forskellige foreningsaktiviteter. Derudover er
der målrettede idrætstilbud fra sundhedssektoren, firmaidræt, kommunale tilbud, for ikke at nævne alle de
kommercielle Fitnesscentre.
Badmintonsporten har dermed fået en stor udfordring på såvel aktivitetstilbuddet som på måden at organisere sig
på. Tidligere var motionsspillere godt tilfreds med at have en bane tirsdag fra kl. 19 til kl. 20, men i dag bliver der
efterlyst større fleksibilitet. Den fysiske aktivitet skal kunne indpasses efter, hvordan det kan indpasses i den
enkeltes kalender - og for børnefamilierne skal der endda også planlægges ud fra de øvrige familiemedlemmers
aktiviteter.
Hvordan kan vi som badmintonklubber begå os i en sådan konkurrencesituation?
Det kan vi gøre ved at være bevidste om vores centrale værdier, og samtidig være innovative og udvikle den
måde, vi har organiseret os på.
Hvad er så klubbernes centrale værdier?
Den ene er fællesskab. Når man møder op for at være aktiv, møder man et socialt fællesskab. Børneholdene er
således normalt samlet med spillerne indenfor få årgange – så ofte tager børnene af sted sammen med en
skolekammerat, turneringsspillerne træner sammen med de holdkammerater, som de spiller sammen med på hold
og motionsspillerne nyder fællesskabet er sammen med deres sædvanlige med- og modspillerne.
Mange klubber bestræber sig også på at etablere sammenhold på tværs disse træningsfællesskaber, så den enkelte
også oplever andre værdier i fællesskabet i klubben – og samtidig bliver bevidst om selv at yde noget til
fællesskabet.
De helt centrale kulturførere for dette fællesskab er de ledere og trænere, som spillerne møder, når de kommer i
klubben.

Den anden centrale værdi er vores aktiviteter.
Langt de fleste synes, at det er sjovt at spille badminton. Konkurrenceelement gør aktiviteten spændende at
deltage i, og motiverer samtidig den enkelte til at dygtiggøre sig på det tekniske og taktiske område.
I dag har Badminton Danmark udviklet et turneringssystem, som bestræber sig på, at have både holdturneringer
og individuelle turneringer, der er tilpasset den enkelte spillers formåen. Som en overbygning på dette har
forbundet sammen med Team Danmark udviklet et udviklingssystem for de allerbedste spiller. Elitespillerne
flotte resultater er jo også et vigtigt element i profilering af vores sport.
På klubniveau vil det igen være lederne og trænerne, der - via deres måde at organisere klubben på og deres
faglige kompetencer - vil være altafgørende for klubbens medlemmers sportslige udvikling.
Så lederne og trænerne er de centrale personer både for fællesskabet og for udvikling af aktiviteter. Og her er
badmintonsporten trængt. Det oplever mange til dagligt. Det er også blevet tydeliggjort i den seneste stor
undersøgelse fra idrættens analyse institution IDAN-undersøgelse, der viser at specielt badmintonsporten har
store problemer med at rekruttere ledere og trænere.
Så det skal vi have gjort noget ved!!
Er tilbuddene i klubberne gode nok?????

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Peter Locht, Højbjerg: Hvis heltidsskolen indføres, hvad gør vi så med timerne fra kl. 14.00 i vores haller – har
man gjort opmærksom på problemet på rette sted?
Jens Dall-Hansen: det er godt at tænke aktiviteter ind i skolen. Det er faktisk DIF, som har prikket folketinget på
skulderen og sagt: der skal mere idræt ind i skolen. Der ligger mange problematikker, som skal bearbejdes
HC Mouritsen: mange idrætsforeninger har været bygget op omkring læreres fritid. Vores ”rugemor” er i
skolerne.
Ingolf Grå, Højbjerg: det nuværende problem er, at det lige nu presses ned over hovederne på os. Vores UU
besøger skoler og SFO´er og inviterer på besøg. Klubben er også villig til at lægge hal til evt. arrangementer.
Bliver et stort problem, hvis ungdomsspillerne ikke kan møde ind til træning fra 14.00.
Jens Szabo, Ry: Heldagsskolen: er meget bekymret, hvis skolerne ad den vej overtager området. Opfordrer til at
man fra Badminton Danmark vil arbejde med evt. modeller, hvis dette føres ud i livet.
Flere medlemmer: det skal ske ude i klubberne bl.a. med gode trænere. Foreningsudvikling bør være et område
for Badminton Midtjylland. Man bør fokusere på klubberne.
Henrik Mejdahl, Viborg: bekymret for heldagsskolen. Vil miste medlemmer
Jens Dall-Hansen: Er også spændt på, hvad det vil ende med. Tror at den skarpe opdeling af dagen vil blive
”trukket i land”.
Vigtigt, at vi via DIF går ind med nogle gode modeller på, hvordan det kan fungere. Forbundet har lavet flere
modeller til mere idræt i skolerne.
Klubben i centrum: der kommer indlæg senere.
Ingolf Grå, Højbjerg: enig i mere idræt i skolerne. Problemet er, at hvis vi skal skyde vores ungdomstræning,
vil det gå ud over motionisterne, som ”betaler gildet”
Jørgen Færch, Middelfart: Er af en journalist blevet spurgt: hvad mener du om forslaget? Svar: det bliver
idrætsforeningernes død. Den tidligste træning er for elitespillerne, da de yngste skal køres af forældre = sen
træning.
Jens Szabo, Ry: Vær proaktiv – positiv
Birte Jacobsen, Herning: Vi har fremgang af medlemmer – især blandt de unge. Vi har ansat en cheftræner,
som har styr på alle de ting, så vi kan ikke helt se det store problem.
Liselotte Gøttsche Damgaard, Herning: vores ungdom spiller fra kl. 15 – kl. 18.
Karsten W Hansen fortalte lidt om det sydvestjyske samarbejde.
Jens Dall-Hansen: fantastisk at høre, at man har lavet et samarbejde, som legaliserer, at de allerbedste på sigt
flytter til den ”store” klub.
Ingolf Grå, Højbjerg: tingene smuldrer nogle gange, da det er svært at finde ledere.
Jens Szabo, Ry: har stor succes – piver ikke – har ikke plads til flere medlemmer, fordi vi har attraktive tilbud
Jakob Klingenberg, Kolding: fortalte om Horsens fodboldklubs initiativ: bliv i klubberne. Talentudvikling i
Horsens og omegn
Seniorudvalget/Dommerudvalget/Veteranudvalget – fremlagt af Carsten Nielsen:
Supplement til den skriftlige beretning
Er ansvarlig for 4 ledere: Maybritt Ruppert, ESG og Ole Henriksen, Viby på seniorfronten, Harry Skydsgaard,
Voel på veteran og HC Mouritsen, Stilling på dommerområdet.

Dommer: Havde tidligere formanden siddende i bestyrelsen. Der har været frustrationer i gruppen. Kunne
skyldes, at man savner samarbejde med dommerudvalget i forbundet. Dommerne kommer ikke så meget ud at
dømme, da flere turneringer aflyses eller afvikles om lørdagen. Man bliver heller ikke yngre
Bestyrelsen har fokus på problemerne.
Leif Engler døde for kort tid siden. Æret være Leifs minde.
Senior: holdturnering fra JS til serie 2. Fælles aktiviteter på landsplan. Kvalifikationsrækken vil få
navneforandring tilbage til Serie 1. Kredsens holdturnering er i indeværende sæson vokset med en ekstra pulje i
serie 2
Veteran: også her et ekstra hold. Evaluering foretages.
Har afholdt JM. Problematisk med sammenslag af rækker.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingolf Grå, Højbjerg: Kan man uddanne sig som dommer, når man er fyldt 60 år?
HC Mouritsen: man er villig til at dispensere for alderen.
Det er problematisk, at der er nogle udfordringer i dagligdagen, som det er svært at gøre noget ved med de
muligheder, der foreligger. Mangler regnskab/budget.
Beklædning er et stort problem. Det har bestyrelsen dog truffet en beslutning om. Klubberne/regionerne bør
bakke op om det problem.
Samarbejde med klubberne omkring stævneafvikling/økonomi: opfordrer til, at der nedsættes et ad hoc-udvalg,
hvor klubberne inviteres, så problemerne kan blive vendt.
Mangel på dommere: 2 dommerkurser aflyst i denne sæson. Et udvalg bør bestå af mere end en formand. Forslag
til tiltag, som kan give flere dommere, modtages meget gerne.
Vil muligvis gå i samarbejde med Sønderjylland og Fyn på dommerområdet.
Erik Thøgersen, Grindsted: Vi har prøvet 3 gange i år at få uddannet UNGE dommere. Blev ikke til noget af
flere årsager – håber det bliver bedre i næste sæson. Dommerkurser skal meldes ud i god tid.
Henrik Mejdahl, Viborg: har et emne, som stadig er interesseret.
Jens Dall-Hansen: alle kan kun have interesse i, at vi har veluddannede dommere. Kredsen har faktisk afsat store
midler til dommerområdet. Har planlagt møde med Fyn og Sønderjylland vedr. en god samarbejdsmodel.
Fælles beklædning: vigtigt, at det tages op på landsplan.
Dommerne sidder ikke direkte i bestyrelsen: Problematikkerne kan sagtens løses alligevel.
Liselotte Gøttsche Damgaard, Herning: kan en dommeruddannelse forældes?
HC Mouritsen: ja, men man kan deltage i et opdateringskursus.
Thomas Kjær, Herning: Hvad vil der ske med reglen vedr. ungdomsspilleres alder for at kunne deltage på
seniorhold? Vil der kunne dispenseres?
Karsten W Hansen: har lige deltaget i et møde med store klubber, hvor alle sagde nej. Den (forhåbentlig)
kommende landsdækkende HT siger også NEJ.
Peter Locht, Højbjerg: flere gange kan det heller ikke praktisk lade sig gøre, da senior og ungdomsholdkampe
ligger samtidigt.
HC Mouritsen: talte for en yngre aldersgrænse.
Jørgen Færch, Middelfart: på Fyn må de spille, når de er fyldt 14 år. Fynskredsen er helt enig i, at det gerne
kan bortfalde for at få ens regler. Der er stor forskel på de unge mennesker. Fint, at vi får ens regler.

Kaffepause
Mødet fortsatte med kåring af
Årets Træner: Thomas Kjær, Herning Badminton Klub
Årets Leder: Liselotte Gøttsche Damgaard, Herning Badminton Klub
Se indstillingerne af begge på www.badmintonmidtjylland.dk
Ungdomsudvalget – fremlagt af Karsten W. Hansen
Samtlige fællesrejser aflyst i denne sæson. Hvorfor? Vil høre klubberne.
Træningssamlinger har kørt godt i denne sæson. Det har været et godt socialt tiltag, at der har været fælles frokost
i denne sæson i stedet for medbragte madpakker.
Samarbejde med DGI på udbuddet af åbne turneringer, pointgivende holdturnering højst sandsynlig fra næste
sæson
Gode jobtilbud: Kredsen mangler i næste sæson aktivitetsledere for 2 områder: JM for hold og kredsens
holdturnering ungdom. Interesserede bedes melde sig hos kredsens sekretær, som også kan fortælle noget om
arbejdets omfang.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Anne Marie Madsen, Herning: For fællesrejsernes vedkommende er det en udfordring, at der kun er opsamling
langs østkysten. Forældre med bussen?

Karsten W Hansen: Mener, at det måske har noget med en fortravlet hverdag at gøre – mange vil gerne hjem,
når man er slået ud.
Ingolf Grå, Højbjerg: Fællesrejser: de er for dyre, ikke sikker på coaching. Træningssamlinger: for mange på en
sæson.
Torben Hyldgaard: for mange? Stort frafald på sidste samling skyldtes IKKE, at man mener, der er for mange.
Lang kørsel er tilsyneladende heller ikke grund til afbud. Det sociale under frokosten er SUPER.
Kunne godt tænke sig, at der var flere med af de allerbedste fra de store klubber – om ikke andet så bare en gang
imellem.
Anne Marie Madsen, Herning: søn meldte fra, da han ikke blev udtaget til Danish Junior Cup.
Karsten W Hansen: blander sig ikke i de ansatte træneres udtagelser. Sådanne situationer vil forekomme.
Har været til møde med Badminton Danmarks ungdomseliteudvalg: Der lægges op til at al træning for U13 skal
foregå på kredsplan.
Thomas Kjær, Herning: åbne for deltagelse en gang imellem på træningssamlingerne?
Karsten W Hansen: det vil blive næsten umuligt at styre.
Jakob Klingenberg, Kolding: stor ros fra Kolding. Deres spillere har haft meget succes med kredsens
samlinger. Alle bør støtte op om kredsens samlinger
Torben Hyldgaard: tak til Kolding. Viby kan også sende deres allerbedste spillere. Vil drøfte en-gang-imellemdeltagelse i udvalget.

Herefter blev årsmødet suspenderet:

Nyt kontingentsystem / fælles aktiviteter:
Jens Dall-Hansen gennemgik det nye kontingentsystem og fortalte om de fælles aktiviteter.

Motion i centrum:
Jørgen Færch, Middelfart fortalte om deres meget gode erfaringer med nyt tiltag for motionister

Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt vedtaget
4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Henning Lund
Gennemgik kort regnskabet – forklarede lidt om fejlbudgetteringer.
Af sikkerhedsmæssige grunde er der flyttet penge til et andet pengeinstitut, så der aldrig er indestående højere
end 750.000 kr.
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
5.

Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag

6.
a.

Budget
Fremlæggelse af budget til orientering
Henning Lund forklarede ganske kort det af bestyrelsen foreslåede budget for 2013/2014, som er lagt på
baggrund af uændret kontingent. Kontingentindtægten er lavet på baggrund af det nuværende kontingentsystem.
Ved ikke helt, hvad der vil ske, hvis vi overgår til det nye kontingentsystem
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen

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 2012/2013: 3,50 kr./medlem) betales nu selv af alle klubber.
Uændret kontingent blev fastsat.
Vil ikke blive aktuelt, såfremt det nye kontingentsystem vinder indpas på Badminton Danmarks
repræsentantskabsmøde.

7.

Valg
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Valg af 2 aktivitetsansvarlige

Jens Dall-Hansen – ikke på valg
Jørn Gade Petersen – genvalgt for 2 år
Henning Lund – genvalgt for 2 år
Carsten Nielsen - genvalgt for 2 år
Karsten Westergaard Hansen - genvalgt for 1 år.

8.
9.
10.
11.

Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisorsuppleant
Valg af repræsentanter til
DBF´s årsmøde 08.06.13 i
Roskilde

Erik H. Sørensen – ikke på valg
Knud B. Nielsen – genvalgt for 2 år
Henrik Laursen, Horn/Fårvang - valgt for 1 år
9 personer med stemmeret
observatører 3 stk. uden stemmeret
Interesserede bedes tilmelde sig hos kredsens sekretær – inden 10.
maj.
Jens Dall-Hansen appellerede til deltagelse – DET ER VIGTIGT at vi
møder op med ”fuldt hold”

12. Eventuelt
JENS DALL-HANSEN:
-idrættens analyse institution IDAN-undersøgelse, der viser at specielt badmintonsporten har store problemer
med at rekruttere ledere og trænere.
-Flere andre ting vil blive præsenteret på et møde. Ved ikke hvornår, men mød op, når der inviteres.
-Samarbejde Fyn-Sønderjylland-Midtjylland-Nordjylland: vil gerne øge samarbejdet bl.a. med venskabsklubber
Peter Locht: hvordan er belægningen andre steder fredag aften???
Viby: forældre spiller efter børnenes træning – med fælles spisning bagefter
Ry, Grindsted og Middelfart fortalte om deres arrangementer
Dirigenten takkede for god ro og orden – dejligt årsmøde. Tak for god debat. Henledte opmærksomheden på
kredsens ungdomsfond.
Formanden takkede for en god ledelse af årsmødet (vingave til gode)
Jens Dall-Hansen takkede alle for fremmødet. Synes, det har været et rigtig godt årsmøde. Vingave til Jørgen
Færch som tak for indlæg om Motion i Centrum
Årsmødet slut
Kom godt hjem.
kl. 22.30

