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Jens Dall-Hansen bød velkommen til alle. Håber vi får en god aften med debat, som alle får glæde af. En masse
spændende indlæg.
Deltagerne præsenterede kort sig selv.

1.

Beslutning / Debat
Godkendelse af repræsentanter
I alt 39 fremmødte: 32 klubrepræsentanter + bestyrelses og udvalgsmedlemmer samt gæster. 24
klubrepræsentanter med stemmeret + 3 fra bestyrelsen giver 27 deltagere med stemmeret – 2/3 = 18

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
-Folkeskolereformen var i fokus sidste år. Hvad har det betydet for klubberne efter det første år. Udmeldingerne
er meget forskellige. Nogle klubber har været MEGET aktive – andre knap så aktive. Nogle klubber har mistet
medlemmer grundet de unges lange skoledage. DIF har lavet en undersøgelse på landsplan – kan ses på DIFs
hjemmeside. Opfordring: Gå i dialog med de lokale skoler.
-Matchfixing er et problem. Idrætten har et troværdighedsproblem, hvis kampene ikke kan afvikles på ordentlig
vis.
Samarbejdet med DGI er euforisk – for 5 år siden kollapsede sammenlægningen af DIF og DGI.  kan vi ikke
vise, at man kan på badmintonområdet? I dag siger alle: lad os få det bedste ud af det her.
Indlæg fra Jens Szabo, næstformand i DGI Badminton på landsplan:
Der er lavet en fælles aftale om Udvikling Badminton og ”det gælder badminton i Danmark” – uanset om det er
DGI eller BD.
Vi samarbejder om alt, der kommer til gavn for den enkelte spiller/klub. Holdturnering ungdom på tværs af
grænserne – rigtigt glædeligt.
VM – et fantastisk VM i august. Arrangementet har fået mange roser. Fin økonomi. Badminton Danmark er
dygtige på eliteområdet og eventområdet. Skal blive bedre på økonomiområdet, og man skal også blive bedre til
klubservice.
Tak for samarbejdet som klubledere – tak fordi I bakker op om vores aktiviteter. Nogle gange har vi måske en
udfordring med nogle forældre, men det har I sikkert også ude i klubberne.
Tak til alle – og formanden kunne til sidst oplyse, at kredsens tidligere udviklingskonsulent, Kirsten Leth, er
blevet ansat i Badminton Udvikling

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Lone A. Mikkelsen, Kolding:
God eliteafdeling i Badminton Danmark, men der har været rod i sæsonplanlægningen på ungdom elite i denne
sæson. Bl.a. de sidste 3 eliteturneringer, som pludselig dumpede ned fra himlen.
Jens Dall-Hansen: er ikke stolte af denne sæsons roderi.
Karsten W. Hansen forklarede bevæggrunden for at ændre DM til 1 fælles arrangement – det var heller ikke
altid let at få klubber til at arrangere pga. økonomien. I år var det den eneste mulighed med 1.-3. maj i Vejen.
Lone A. Mikkelsen, Kolding: OK og konceptet ser rigtig godt ud.
Seniorudvalget/Dommerudvalget/Veteranudvalget – fremlagt af Carsten Nielsen:
Supplement til den skriftlige beretning
Dommerområdet: Der er 3-kreds samarbejde vest for Storebælt (Sønderjylland/Fyn/Midt), men der er stadig
noget, der kan blive bedre.
8 nye dommere i Midtjylland denne sæson + 2 som mangler en stigeprøve. Meget fint. Der skal bruges mange
flere referees end tidligere.
Flemming Holmgaard: der findes 2 former for referees. Holdturnering + åben turnering. HT-referee skal være en
uddannet dommer, da man kan risikere at skulle i dommerstolen. Turneringsreferee: det er ”dødens pølse” at
sidde i hallen i 12 timer uden at der er noget at lave. Man kan uddanne sig til turneringsreferee: det er kun en
teoriuddannelse. Så kære klubber med åbne turneringer: få uddannet turneringsreferees – det vil også gavne jeres
egen økonomi.

Seniorområdet: det kører fint med den nye Kredsserie Vest.
Veteranområdet: der bliver færre og færre hold i HT og færre deltagere ved JFM for veteraner. I år var det et
udvidet Midtjysk mesterskab – udvidet med 2 deltagere fra Nordjylland. Fynboerne har selv bedt om at måtte
komme med, men de synes der er for langt til Randers. Flere deltagere næste år – hver deltager fra denne sæson
tager en ny med. Det ville være dejligt.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Karsten W. Hansen, Grindsted:
Vil gerne rose udvalget for at have lavet Serie 2 om til en dobbeltturnering - tak for det.
Ole K. Mortensen, Silkeborg:
Referee i 3. division: kunne udgiften deles mellem de 2 klubber?
Jens Dall-Hansen: det er vigtigt, at klubberne også får ”skubbet” nogle ind i dommeruddannelsen
Ole K. Mortensen, Silkeborg: vigtigt at man ikke indfører regler, som gør livet surt for foreningslivet.
Ronnie Christensen, Silkeborg: Kunne man spørge klubberne om, hvor mange der mener, at der er behov for
referee i 3. division?
Ungdomsudvalget – fremlagt af Karsten W. Hansen
Supplement til den skriftlige beretning
Holdturneringen: Tæt samarbejde med DGI – og med de afsluttende: DBU =Danmarks Bedste Ungdomshold
JFM: det nye koncept gav mange flere tilmeldinger. Hvad siger I?
Holland: Tak til alle som gav et nap med i Hollandsturen – en fantastisk tur.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Lone A. Mikkelsen, Kolding:
Tak for turen til Holland – det giver børnene så meget. STOR TAK
Det nye DBU er dyrt.
Karsten W. Hansen bad om at tilsendt en mail om problemet. Så vil han tage det med videre.

Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt vedtaget
Årsmødet blev suspenderet for kåring af:
Årets ungdomsklub, Varde Badminton Klub – kåret af Karsten W Hansen
Årets Leder: Ole K. Mortensen, Silkeborg – kåret af Jens Dall-Hansen
Årets Trænerduo: Steen Thomsen og Peter Nedergaard, Kolding – kåret af Carsten Nielsen
Se indstillingerne på www.badmintonmidtjylland.dk
Indlæg v/Ib Møller, leder af Udvikling Danmark
Indlæg v/ Lene Struwe Andersen: Badmintonsportens dag

Kaffepause
Indlæg v/Martin Andersen: Badminton Danmarks værdier: glæde, udvikling, oplevelse, fællesskab
Vil ikke kun opdatere en bedre service, men også en bedre kommunikation.
Indlæg v/Erik Thøgersen, Grindsted – Projekt Billund

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Knud B Nielsen - i stedet for Henning Lund – gennemgik regnskabet
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt
5.

Behandling af indkomne forslag:
Dirigenten bemærkede til det fremlagte forslag til ændring af lovenes § 17, at en vedtagelse ville betyde, at der på
førstkommende årsmøde ville blive fremlagt 2 regnskaber til godkendelse, nemlig et for perioden 1. juli 2014 –
30. juni 2015 og et for perioden 1. juli 2015 – 31. december 2015.
Forslaget om ændring af kredsen regnskabsår til kalenderåret blev enstemmigt vedtaget – med den lille ændring,
at sætning 2 i § 17 slettes: ”Principperne herfor fastsættes i Regulativ for Badminton Midtjylland.”
Ændringsforslaget til § 6 om B-medlemskab blev trukket, da det blev vedtaget på årsmødet sidste år.

6.
7.

8.
9.

Budget
Fremlæggelse af budget til orientering
Knud B Nielsen forklarede ganske kort det af bestyrelsen foreslåede budget for sidste halvdel af 2015 og hele
2016
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen

Valg
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Valg af 2 aktivitetsansvarlige
Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisor

Jens Dall-Hansen – ikke på valg
Mikael Skov, Varde blev nyvalgt
Henning Lund – genvalgt
Lene Struwe Andersen, Vejle blev nyvalgt (senior/dommer/veteran)
Karsten Westergaard Hansen - ikke på valg
Pia Kruse, Viby – blev nyvalgt for 1 år
Knud B. Nielsen – blev genvalgt

10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Valg af repræsentanter til
Badminton Danmarks
repræsentantskabsmøde 30.05.15 i
Brøndby

Anne Wind, Kolding blev nyvalgt
9 personer med stemmeret
observatører 3 stk. uden stemmeret
Interesserede bedes tilmelde sig hos kredsens sekretær – senest 10.
april.

12. Eventuelt
a. Henrik Lykke præsenterede sig som (måske) kommende VETU-formand i Badminton Danmark. Forsamlingen
b.
c.
d.

bakkede op om Henrik Lykkes kandidatur.
Martin Andersen: Badminton Fyn + DGI har en fælles holdturnering på veteran, ungdom og serie 2 og nedefter.
Kredsmesterskaber ungdom er også et samarbejde med DGI. DET HANDLER OM BADMINTON
Farvel til Carsten Nielsen og Jørn Gade. Jens Dall-Hansen havde mange flotte ord til de 2 afgåede
bestyrelsesmedlemmer samt en gave til Carsten. Jørn Gade får en gave ved en anden lejlighed.
Dirigenten takkede for god ro og orden – dejligt med lidt nye ansigter
Jens Dall-Hansen takkede dirigenten og overrakte som en stor overraskelse en vingave som tak for hjælpen
Årsmødet slut
Kom godt hjem.
kl. 22,03

