Brøndby, den 24. maj 2017
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Hermed fremsendes DAGSORDEN med MATERIALE til Badminton Danmarks
Repræsentantskabsmøde 2017, der afholdes lørdag den 10. juni 2017 i DGI-huset
Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle.
Dagen afvikles efter følgende tidsplan:
Kl.10:00
Ankomst, registrering, kaffe + brød
Kl.10:30
Fælles velkomst og oplæg ved Reinhard Steller
Kl.11:30-12:30
1. workshop
Kl.12:30-13:30
Frokost
Kl.13:30-14:30
2. workshop
Kl.15:00-16:30
Badminton Danmark Repræsentantskabsmøde
Kl.16:30
Underskrivelse af aftale og fælles afslutning på dagen
Kl.17:00
Hjemrejse
Det komplette materiale – dvs. årsberetningen, årsregnskabet og dagsordenen med
forslag m.v. er tilgængeligt på badminton.dk. Der er kun fortrykt et begrænset antal
eksemplarer til brug for Hovedbestyrelsen, Revisionen, sponsorer og
samarbejdspartnere. Kontoret er behjælpelig med at printe og fremsende materialet,
såfremt dette ønskes. Kontakt venligst Anni Hansen herom på anha@badminton.dk.
Såfremt der skulle være spørgsmål til de enkelte noter i regnskabet, er man
velkommen til at henvende sig til Direktør Bo Jensen på tlf. 30916016 eller e-mail
boje@badminton.dk inden repræsentantskabsmødet, således at vi i fremlæggelsen
kan besvare eventuelle spørgsmål eller yderligere belyse forhold, hvis der er ønske
herom.
Vel mødt til Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde 2017.

Med venlig hilsen

René Toft

DAGSORDEN
(Ifølge Love for Badminton Danmark, § 16, stk. 2)

Badminton Danmark
Repræsentantskabsmøde 2017
10. juni 2017
i
DGI-huset Vejle
Willy Sørensens Plads 5
7100 Vejle
Kl. 15:00–16:30
(i forlængelse af den fælles lederdag i DGI/BD med forskellige workshops, som
starter kl.10.00)

1.

Godkendelse af repræsentanter

2.

Valg af dirigent

3.
3.1
3.2

Beretninger og generelle drøftelser
Beretning for Badminton Danmarks virksomhed.
Status og fremtid.

4.
4.1

Regnskab og budget
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for Badminton Danmark
2016 til godkendelse, jf. § 16, stk. 2, punkt 4.
Forelæggelse af budget 2016, herunder fastsættelse af kontingenter
til Badminton Danmark, jf. lovenes § 5, stk. 8 og § 16 stk. 2, punkt 4.

4.2

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6
6.7

7.
7.1

7.2

7.3

Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Skælskør Badmintonklub.
Indførelse af D-medlemskab.
Forslag vedrørende Hovedbestyrelsens ansvar og kompetence.
Præcisering af retningslinjer for de interne revisorer.
Ændring i Love for Badminton Danmark vedrørende valg til
henholdsvis Appeludvalg og Disciplinærudvalg.
Ændring i Love for Badminton Danmark vedrørende valg af formand
for Senioreliteudvalget og af formand for Ungdomseliteudvalget.

Valg til Hovedbestyrelsen, jf. § 17
Valg af Formand - for perioden 2017-2020. På valg René Toft. Villig
til genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller René Toft til genvalg.
Skælskør Badminton Klub indstiller John Dyrby Paulsen til valg.
Valg af Næstformand - for perioden 2017-2019. På valg Jens DallHansen. Villig til genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Jens Dall-Hansen til genvalg.
Valg af Økonomiansvarlig - for perioden 2017-2018. På valg Kristian
Boye Nielsen. Villig til genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Kristian Boye Nielsen til valg.
Valg af Eliteansvarlig - for perioden 2017-2018. På valg Kenneth
Larsen. Villig til genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Kenneth Larsen til genvalg.
Valg af Eventansvarlig for perioden 2017-2018. Nyvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Jeanette Lund Clausen til valg.
Valg af Holdturneringsansvarlig for perioden 2017-2019. Nyvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Karsten W. Hansen til valg.
Valg af Udviklings- og Breddeansvarlig - for perioden 2017-2019. På
valg Jeanette Lund Clausen. Modtager ikke genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Martin Andersen til valg.

Valg til faste udvalg
Valg af Formand for Holdturneringsudvalget for perioden 2017-2019.
På valg Peter Locht. Modtager ikke genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Tore Vilhelmsen til valg.
Valg af Næstformand for Holdturneringsudvalget for perioden 20172018. På valg Phillip Lassen. Modtager ikke genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Leon Ringbo til valg.
Valg af Formand for Dommerudvalget for perioden 2017-2018. På
valg Preben Nøies. Villig til genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Preben Nøies til genvalg.

7.4

7.5

7.6
7.7

8.
8.1

8.2

8.3

8.4
8.5

9.
9.1

9.2

Valg af Formand for Veteranudvalget for perioden 2017-2019. På
valg Henrik Lykke. Villig til genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Henrik Lykke til valg.
Valg af Formand for Ungdomseliteudvalget (Ungdomsudvalget) for
perioden 2017-2018. På valg Ole Colberg. Modtager ikke genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Kim Heller til valg.
Valg af Formand for Senioreliteudvalget (udvalget foreslås nedlagt).
Medlemmer til Holdturneringsudvalget.
Valg af 1 Udvalgsmedlem for perioden 2017-2019. Nyvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Søren Espersen til valg.
Valg af 1 Udvalgsmedlem for perioden 2017-2019. Nyvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Anders Nielsen til valg.
Valg af 1 Udvalgsmedlem for perioden 2017-2018. Nyvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Morten B. Rasmussen til valg.
Valg af 1 Udvalgsmedlem for perioden 2017-2018. Nyvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Thomas Irving Pedersen til valg.
Valg af 1 Udvalgssuppleant for perioden 2017-2019. Nyvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Lene Struwe- Andersen til valg.
Valg af 1 Udvalgssuppleant for perioden 2017-2018. Nyvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Ulrich Madsen til valg.

Valg til Badminton Danmark Appeludvalg, jf. § 24
Valg af Formand for perioden 2017-2020. På valg Hans O. Birkholm.
Modtager ikke genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Steen Dalsgård Sørensen til valg.
Valg af Udvalgsmedlem for perioden 2017-2019. På valg Torsten
Berg. Modtager genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Torsten Berg til valg.
Valg af Udvalgsmedlem for perioden 2017-2018. På valg Hans
Henrik Fløe. Modtager genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Hans Henrik Fløe til genvalg.
Valg af Udvalgssuppleant for perioden 2017-2019. Nyvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Klavs Andreassen til valg.
Valg af Udvalgssuppleant for perioden 2017-2018.

Valg til Badminton Danmarks Disciplinærudvalg
Valg af Formand for perioden 2017-2020. På valg Mogens GinnerupNielsen. Modtager genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Mogens Ginnerup-Nielsen til
genvalg.
Valg af Udvalgsmedlem for perioden 2017-2019. På valg Charlotte
Dew-Hattens. Villig til genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Charlotte Dew-Hattens til genvalg.

9.3

9.4

9.5

10.
10.1

10.2

10.3

11.

Valg af 1 Udvalgsmedlem for perioden 2017-2018. På valg Olaf
Fangel. Villig til genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Olaf Fangel til genvalg.
Valg af 1 Udvalgssuppleant for perioden 2017-2019. På valg Jørn E.
Hansen. Villig til genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Jørn E. Hansen til genvalg.
Valg af 1 Udvalgssuppleant for perioden 2017-2018. Nyvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Niels Bang Ebbestrup til valg.

Valg af interne revisorer, jf. § 23
Valg af en 1 Intern Revisor for perioden 2017-2019. På valg Jørn E.
Hansen. Villig til genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Jørn E. Hansen til genvalg.
Valg af 1 Intern Revisor for perioden 2017-2018. På valg Henning
Lund. Villig til genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Henning Lund til genvalg.
Valg af Revisorsuppleant for perioden 2017-2018. På valg Knud. B.
Nielsen. Villig til genvalg.
Hovedbestyrelsen indstiller Knud B. Nielsen til genvalg.

Eventuelt

MATERIALE

4. Kontingent og licens
4.2 Indstilling om fastsættelse af kontingent og licens, jf. lovenes § 5, stk. 8.
Hovedbestyrelsen indstiller følgende satser for medlemskontingent og spillerlicens:
Medlemskontingent
pr. klub for
medlemskab af
Badminton
Danmark og kreds.

Niveau A klub
Grundkontingent
+ betaling pr. medlem (1-2000 medlemmer)

2.000 kr.
35 kr.

Niveau B klub
Grundkontingent
+ betaling pr. medlem (1-2000 medlemmer)

1.500 kr.
25 kr.

Niveau C klub
Grundkontingent (1-100 medlemmer)
Grundkontingent (101-250 medlemmer)
Grundkontingent (251-500 medlemmer)
Grundkontingent (501-2000 medlemmer)

1.250 kr.
2.250 kr.
2.750 kr.
3.250 kr.

Niveau D klub
(ved vedtagelse af forslaget 5.2 under indkomne
forslag)
Spillerlicens

0 kr.

A Licens for seniorer der deltager i DH.

Senior 350 kr.

B Licens for seniorer, der deltager i holdturneringen i
Kredsserien/serie 1.

Senior 100 kr.

E-rækkespillere i ungdomsklassifikationen
jf. medlemsreglementet § 3, stk. 1 H.

Ungdom E 350 kr.

5. Behandling af indkomne forslag
5.1 Forslag fra Skælskør Badmintonklub
”Skælskør Badmintonklub foreslår, at de to finalehold fra den aflyste ligafinale i 2016 af
Badminton Danmark får dækket deres dokumenterede udgifter i forbindelse med den
aflyste finalekamp”.
Forslaget motiveres på repræsentantskabsmødet.

5.2 Forslag om indførelse af D – medlemskab i
medlemsreglementet
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen
Baggrund for forslaget:
Hovedbestyrelsen har et ønske om, at klubber, der p.t. ikke er medlemmer af BD og
dermed ikke udnytter nogen af aktiviteterne på den fælles samarbejdsplatform BD/DGI
Badminton skal kunne være gratis medlemmer af BD.
Implementeringen skal forgå med markedsføring af fællesskabet, og behovet for at stå
sammen om badminton i Danmark.
Der er ingen tvang om medlemskab, men et håb om at mange kan se fordelen i at være
medlem i begge organisationer og på den måde give BD mulighed for at kommunikere
med en større mængde af badmintoninvolverede end d.d.

Nuværende formulering
Medlemsreglementet

Ny formulering
Medlemsreglementet

§ 3 Medlemmers forpligtigelser

§ 3 Medlemmers forpligtigelser

Stk. 1 Kontingent og kontingentberegning

Stk. 1 Kontingent og kontingentberegning

A
Kontingent fastsættes af
repræsentantskabet i forbindelse med
budgetbehandlingen og reguleres i takt
med den årlige udvikling i
nettoprisindekset pr. 1. januar.

A
Kontingent fastsættes af
repræsentantskabet i forbindelse med
budgetbehandlingen og reguleres i takt
med den årlige udvikling i
nettoprisindekset pr. 1. januar.

B
Klubbernes kontingent fordeles til
kredsene efter den af
repræsentantskabets vedtagne
overgangsordning og fordelingsnøgle,
som beskrevet i tillæg A til nærværende
reglement.

B
Klubbernes kontingent fordeles til
kredsene efter den af
repræsentantskabets vedtagne
overgangsordning og fordelingsnøgle,
som beskrevet i tillæg A til nærværende
reglement.

C.

C.

Kredsene kan ikke selv opkræve
kontingent af medlemsklubberne.

Kredsene kan ikke selv opkræve
kontingent af medlemsklubberne.

D
Klubber, som i perioden frem til 30. juni
2013 indmeldes, er kontingentfri i samme
periode. Dette gælder dog ikke:

D.
Det er muligt at lade klubber blive
medlemmer af Badminton Danmark,
selvom de ikke deltager i nogen af BD´ s
aktiviteter eller de fælles BD/DGI –
aktiviteter. Klubben skal selv indmelde
sig i Badminton Danmark og skal opfylde
DIF ´ s foreningskrav.

 En klub, der har udmeldt sig i perioden
og på ny indmelder sig.
 en klub, som opstår på baggrund af
sammenslutning af flere klubber, hvoraf
mindst en af klubberne var medlem af BD
i forvejen.
 en klub, der dannes på baggrund af en
konkurs el.lign., og hvor
medlemsgrundlaget er sammenligneligt
med den tidligere klub.
Nye medlemsklubber er i perioden
ligeledes fritaget for at betale kollektiv
forsikring (F).

Ved periodens udløb overgår disse nye
medlemsklubber til at betale kontingent
efter samme kontingentmodel, der gælder
for øvrige medlemsklubber.
E
Hovedbestyrelsen kan i forbindelse med
tiltag om medlemshvervning og fastholdelse fastsætte lavere samlede
kontingentsatser til BD.
F
Medlemsklubberne opkræves herudover
et årligt beløb pr. klubmedlem til dækning
af kollektive forsikringsomkostninger
svarende til BD´s til enhver tid fastsatte
andel af DIF´s forsikringsomkostninger
gældende for et kalenderår. Beløbet
opkræves uanset tidspunkt for klubbens
indmeldelse. Der er klubber, der kan være
fritaget for betaling, jf. D og E.
G
Klubmedlemmer køber licens på
baggrund af tilmelding til pointgivende
åbne turneringer eller deltagelse i

Sådanne klubber er kontingentfrie, idtin
de deltager i aktiviteterne. Medlemskabet
betegnes som D-medlemskab, og der kan
alene på kredsenes årsmøder vælges en
repræsentant fra klubben til at deltage
med stemmeret på Badminton Danmarks
repræsentantskabsmøde.
D-medlemskab er ikke muligt for klubber,
der tidligere har været omfattet af A – C
medlemskab, lige som det heller ikke er
muligt, hvis:
·
En klub, som opstår på baggrund
af sammenslutning af flere
klubber, hvoraf mindst en af
klubberne var medlem af BD i
forvejen.
·
En klub, der dannes på baggrund
af konkurs el. lign., og hvor
medlemsgrundlaget er
sammenligneligt med den
tidligere klub.
D-medlemskabsklubber er ligeledes
fritaget for at betale kollektiv forsikring
(F)
E
Hovedbestyrelsen kan i forbindelse med
tiltag om medlemshvervning og fastholdelse fastsætte lavere samlede
kontingentsatser til BD.
F
Medlemsklubberne opkræves herudover
et årligt beløb pr. klubmedlem til dækning
af kollektive forsikringsomkostninger
svarende til BD´s til enhver tid fastsatte
andel af DIF´s forsikringsomkostninger
gældende for et kalenderår. Beløbet

holdturneringen. Hovedbestyrelsen
fastsætter retningslinjer for licensen,
inden prisen for licens fastsættes af
repræsentantskabet.
Stk. 2 Bistand til forbundet
Kredse, klubber og klubmedlemmer er
forpligtet til at give BD alle oplysninger,
der måtte forlanges til varetagelse af
forbundets opgaver, herunder besvare
skriftlige henvendelser indenfor eventuelt
fastsatte frister. Undladelse af
overholdelse af de fastsatte frister kan
medføre idømmelse af bøde (jf.
gebyroversigten).
Stk. 3
Kredse og deres medlemsklubber er
forpligtet til på deres officielle
dokumenter (programmer, propositioner,
tilmeldingsblanketter m.v.) at anføre, at
de er medlem af BD under DIF.

opkræves uanset tidspunkt for klubbens
indmeldelse. Der er klubber, der kan være
fritaget for betaling, jf. D og E.
G
Klubmedlemmer køber licens på
baggrund af tilmelding til pointgivende
åbne turneringer eller deltagelse i
holdturneringen. Hovedbestyrelsen
fastsætter retningslinjer for licensen,
inden prisen for licens fastsættelse af
repræsentantskabet.
Stk. 2 Bistand til forbundet
Kredse, klubber og klubmedlemmer er
forpligtet til at give BD alle oplysninger,
der måtte forlanges til varetagelse af
forbundets opgaver, herunder besvare
skriftlige henvendelser indenfor eventuelt
fastsatte frister. Undladelse af
overholdelse af de fastsatte frister kan
medføre idømmelse af bøde (jf.
gebyroversigten).
Stk. 3
Kredse og deres medlemsklubber er
forpligtet til på deres officielle
dokumenter (programmer, propositioner,
tilmeldingsblanketter m.v.) at anføre, at
de er medlem af BD under DIF.

5.3 Forslag vedr. Hovedbestyrelsens ansvar og kompetence, jf.
forbundets love § 17
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen
Baggrund for forslaget:
Da der kan være uklarhed i de nuværende regler, som de er beskrevet i § 17, så har
lovrevisionsgruppen på opfordring fra Hovedbestyrelsen set på mulighederne for at
præcisere reglerne for Hovedbestyrelsens ansvar og kompetence.
Det foreslås, at præciseringen med fordel kan ske ved at indsætte et nyt stk. 14 i § 17 i
Love for Badminton Danmark.

Nuværende formulering

Eventuel ny formulering

Love for Badminton Danmark

Love for Badminton Danmark
Hovedbestyrelsen

§ 17 Valg og sammensætning
Stk. 14 (ny)
Øvrige beslutninger i forhold til
administrationen af badminton i
Danmark, som er nødvendige for
Badminton Danmarks omdømme, men
som ikke er omfattet af bestemmelser i
øvrige reglementer. Hovedbestyrelsen
står til ansvar for beslutningen over for
førstkommende repræsentantskabsmøde.

5.4 Præcisering af retningslinjer for de interne revisorer
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen
Baggrund for forslaget:
Der er uoverensstemmelse mellem ordlyden vedrørende budgettet i Love for
Badminton Danmark § 16 stk.2.4.2 og § 23, stk.2. Det er uklart, hvorvidt budgettet bliver
”godkendt” på repræsentantskabsmødet eller om budgettet for kommende år blot er til
orientering.
Der ønskes en præcisering af retningslinjer for de interne revisorer, så det fremgår, at
de af Hovedbestyrelsen godkendte budgetter skal følges. Dette er uklart i den
nuværende formulering.
Nuværende formulering
Love for Badminton Danmark
§ 16 Repræsentantskabsmøde

Ny formulering
Love for Badminton Danmark
§ 16 Repræsentantskabsmøde

Stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde
afholdes hvert år i 2. kvartal. Mødet
afholdes efter hovedbestyrelsens
nærmere bestemmelse.

Stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde
afholdes hvert år i 2. kvartal. Mødet
afholdes efter hovedbestyrelsens
nærmere bestemmelse.

Stk. 2
Hovedbestyrelsen giver meddelelse om
mødets afholdelse til kredsene med
mindst otte ugers varsel. Meddelelsen
skal indeholde følgende foreløbige
dagsorden og vise til hvilke poster, der
skal ske valg:
1 Godkendelse af repræsentanter
2 Valg af dirigent
3 Beretninger og generelle drøftelser
1 Beretning for BD’s virksomhed,
status og fremtid
2 Eventuel temadrøftelse

Stk. 2
Hovedbestyrelsen giver meddelelse om
mødets afholdelse til kredsene med
mindst otte ugers varsel. Meddelelsen
skal indeholde følgende foreløbige
dagsorden og vise til hvilke poster, der
skal ske valg:
1 Godkendelse af repræsentanter
2 Valg af dirigent
3 Beretninger og generelle drøftelser 1
Beretning for BD’s virksomhed, status og
fremtid
2 Eventuel temadrøftelse

4 Regnskab og budget:
1 Forelæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse
2 Forelæggelse af budgetforslag,
herunder fastsættelse af kontingenter
til BD, jf. lovenes § 5, stk. 8
§ 23 Intern revision
Stk. 1
Med henblik på kritisk revision vælger
repræsentantskabet for en
funktionsperiode på 2 år interne
revisorer. Den ene interne revisor vælges
i ulige år og den anden i lige år, jf. § 16,
stk. 2, 9.
Intern revisorsuppleant vælges på hvert
repræsentantskabsmøde for en
funktionsperiode på ét år, jf. § 16, stk. 2,
9.
Udelukket fra valg er enhver, der er
medlem af Hovedbestyrelsen eller et af de
faste udvalg.

4 Regnskab og budget:
1 Forelæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse
2 Forelæggelse af budgetforslag,
herunder fastsættelse af kontingenter
til BD, jf. lovenes § 5, stk. 8
§ 23 Intern revision
Stk. 1
Med henblik på kritisk revision vælger
repræsentantskabet for en
funktionsperiode på 2 år interne
revisorer. Den ene interne revisor vælges
i ulige år og den anden i lige år, jf. § 16,
stk. 2, 9.
Intern revisorsuppleant vælges på hvert
repræsentantskabsmøde for en
funktionsperiode på ét år, jf. § 16, stk. 2,
9.
Udelukket fra valg er enhver, der er
medlem af Hovedbestyrelsen eller et af de
faste udvalg.

Stk. 2
De interne revisorer skal påse
- at vedtagne budgetter følges
- at hovedbestyrelsens beslutninger af
økonomisk karakter efterleves
- at det vedtagne
regnskabspraksis/regulativ følges
- at der er overensstemmelse mellem
budget og regnskab

Stk. 2
De interne revisorer skal påse
- at de af Hovedbestyrelsen vedtagne
budgetter følges
- at hovedbestyrelsens beslutninger af
økonomisk karakter efterleves
- at det vedtagne regnskabsprak –
sis/regulativ følges
- at der er overensstemmelse mellem
budget og regnskab

5.5 Ændring i Badminton Danmarks love vedr. valg til
appeludvalg og disciplinærudvalg
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen
Baggrund for forslaget:
Der er blevet gjort opmærksom på, at den nuværende ordlyd om, hvem der er valgbar,
kunne drages i tvivl med hensyn til habilitet.
Forslaget skal tydeligøre, at personer, som er udpeget til et udvalg af hovedbestyrelsen, kan blive valgt til appeludvalget og disciplinærudvalget.
Beskyttelsesinteressen er, at vi vil undgå, at nogen kan sidde i appeludvalget eller
disciplinærudvalget og deltage i revurdering af beslutninger, de har været med til at
træffe.

Nuværende formulering

Eventuel ny formulering

§ 24 a BD’s disciplinærudvalg

§ 24 a BD’s disciplinærudvalg

Valg og sammensætning
Stk. 1
BD’s disciplinærudvalg består af 1 formand,
yderligere 2 udvalgsmedlemmer samt 2
suppleanter.
Der indkaldes suppleant til dækning af
eventuel forfald eller inhabilitet, således at
udvalget altid er fuldtalligt (på 3 medlemmer)
ved behandling af enhver forelagt sag.
1.suppleant er den person, som er valgt på
andet år.
Formanden skal om muligt have juridisk
uddannelse. Ingen af udvalgets medlemmer og
suppleanter må være fra samme klub. Ved
fravær af formanden udpeger de resterende
medlemmer af udvalget en stedfortrædende
formand blandt sig.

Valg og sammensætning
Stk. 1
BD’s disciplinærudvalg består af 1 formand,
yderligere 2 udvalgsmedlemmer samt 2
suppleanter.
Der indkaldes suppleant til dækning af
eventuel forfald eller inhabilitet, således at
udvalget altid er fuldtalligt (på 3 medlemmer)
ved behandling af en-hver forelagt sag.
1.suppleant er den person, som er valgt på
andet år.
Formanden skal om muligt have juridisk
uddannelse. Ingen af udvalgets medlemmer og
suppleanter må være fra samme klub. Ved
fravær af formanden udpeger de resterende
medlemmer af udvalget en stedfortrædende
formand blandt sig.

Valgene gælder for 3 år ad gangen for
udvalgsmedlemmerne og for 2 år ad gangen
for suppleanterne.

Valgene gælder for 3 år ad gangen for
udvalgsmedlemmerne og for 2 år ad gangen
for suppleanterne.

Udelukket fra valg er enhver, der er medlem af
ledelse og udvalg i forbund samt valgt i
kredsene.

§ 24 BD’s appeludvalg

Udelukket fra valg er enhver, der er medlem af
ledelse og udvalg i forbund samt valgt i
kredsene.
Udvalg i forbundet, der alene er rådgivende og
uden beslutningskompetence, er dog ikke
omfattet af denne bestemmelse
§ 24 BD’s appeludvalg

Valg og sammensætning

Valg og sammensætning

Stk. 1
BD’s appeludvalg består af 1 formand, 2
udvalgsmedlemmer samt 2 suppleanter. Der
indkaldes suppleant til dækning af eventuel
vakance eller inhabilitet, således at udvalget
altid er fuldtalligt (på 3 medlemmer) ved
behandling af enhver forelagt sag. 1.
suppleant er den person, som er valgt på andet
år. Ingen af udvalgsmedlemmerne og
suppleanterne må være fra samme klub (for at
undgå inhabilitet). Repræsentantskabet vælger
hvert år et medlem til udvalget og én
suppleant. Formanden skal om muligt have
juridisk uddannelse. Hvis et medlem er inhabil
eller er forhindret i at deltage i behandlingen af
en sag, så indtræder 1. suppleanten. Ved
fravær af formanden udpeger de resterende
medlemmer af udvalget en stedfortrædende
formand blandt sig. Valgene gælder for 3 år ad
gangen for udvalgsmedlemmer og for 2 år ad
gangen for suppleanterne. Udelukket fra valg
er enhver, der er medlem af ledelse og udvalg i
forbund samt valgt i kredsene.

Stk. 1
BD’s appeludvalg består af 1 formand, 2
udvalgsmedlemmer samt 2 suppleanter. Der
indkaldes suppleant til dækning af eventuel
vakance eller inhabilitet, således at udvalget
altid er fuldtalligt (på 3 medlemmer) ved
behandling af enhver forelagt sag. 1.
suppleant er den person, som er valgt på andet
år. Ingen af udvalgsmedlemmerne og
suppleanterne må være fra samme klub (for at
undgå inhabilitet). Repræsentantskabet vælger
hvert år et medlem til udvalget og én
suppleant. Formanden skal om muligt have
juridisk uddannelse. Hvis et medlem er inhabil
eller er forhindret i at deltage i behandlingen af
en sag, så indtræder 1. suppleanten. Ved
fravær af formanden udpeger de resterende
medlemmer af udvalget en stedfortrædende
formand blandt sig. Valgene gælder for 3 år ad
gangen for udvalgsmedlemmer og for 2 år ad
gangen for suppleanterne. Udelukket fra valg
er enhver, der er medlem af ledelse og udvalg i
forbund samt valgt i kredsene.

Udvalg i forbundet, der alene er rådgivende og
uden beslutningskompetence, er dog ikke
omfattet af denne bestemmelse

5.6 Ændring i Badminton Danmarks love vedr. valg af formand
for senioreliteudvalg og valg af formand for
ungdomseliteudvalget
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen
Baggrund for forslaget:
Hovedbestyrelsen ønsker at nedlægge senioreliteudvalget. Hovedbestyrelsens har
ligeledes besluttet, at ungdomseliteudvalget skal være et udvalg, som favner hele
ungdomsbadmintonområdet.
Nuværende formulering

Eventuel ny formulering

§ 16 Repræsentantskabsmøde
Stk.2
7 Valg til faste udvalg
5 Valg af formand for Ungdomseliteudvalget
6 Valg af formand for Senioreliteudvalget

§ 16 Repræsentantskabsmøde
Stk.2
7 Valg til faste udvalg
5 Valg af formand for Ungdomsudvalget
(Valg af formand for Senioreliteudvalget
udgår)
6 Valg af medlemmer til
Holdturneringsudvalget

§ 20 Øvrige faste udvalg
Stk. 1
Repræsentantskabet vælger
udvalgsformænd for følgende faste
udvalg:
Dommerudvalget (vælges i lige år)
Veteranudvalget (vælges i ulige år)
Ungdomseliteudvalget (vælges i lige år)
Senioreliteudvalget (vælges i ulige år)
Repræsentantskabet vælger alle
medlemmer og suppleanter til:
Disciplinærudvalget og Appeludvalget.

§ 20 Øvrige faste udvalg
Stk. 1
Repræsentantskabet vælger
udvalgsformænd for følgende faste
udvalg:
Dommerudvalget (vælges i lige år)
Veteranudvalget (vælges i ulige år)
Ungdomsudvalget (vælges i lige år)
Repræsentantskabet vælger alle
medlemmer og suppleanter til:
Disciplinærudvalget og Appeludvalget.

