Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2018/2019
”HB02 2018/2019”
Torsdag d. 30. august 2018
BESLUTNINGSREFERAT
på
Hotel Scandic
Hvidkærvej 25
5250 Odense SV
Kl. 17:00-22:00
(mødetid kl. 16:30)
Deltagere:
René Toft, Formand
Jens Dall-Hansen, Næstformand
Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig
Kenneth Larsen, Eliteansvarlig
Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig
Karsten W. Hansen, Holdturneringsansvarlig
Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst
Bo Jensen, Direktør
Gæst:
Jens Meibom, Sportschef (deltager fra 17:15-18:30)
Referent:
Bo Jensen, Direktør
Afbud:
Lars Kofoed-Jensen, Kredsansvarlig Vest
Martin Andersen, Udviklings- og breddeansvarlig

00.00
Godkendelse af dagsordener
Ingen bemærkninger eller yderligere tilføjelser til dagsordenen.
00.01
Siden sidst
Siden sidst (en skriftlig orientering fra Hovedbestyrelsen og Direktør Bo Jensen):

Formand René Toft:
Dommerudvalget har bedt Badminton Danmark om at forholde sig til BWF’s nye
udmelding om indførelsen af semi-professionelle dommere til de store turneringer.
Dommerudvalget mener, det skal være de bedste dommere, der dømmer de store
internationale turneringer, og ikke nødvendigvis en dommer, som kan leve med
7.500 USD i årligt honorar. Formand René Toft tager spørgsmålet med til næste
møde i Internationalt Udvalg.
Flemming Holmgaard, formand for dommerudvalgets uddannelsesudvalg, vil på
Internationalt Udvalgs næste møde under ”DDOV” komme og give
dommerudvalgets bud på, hvordan BD kan håndtere BWF’ s uddannelsesplaner for
referees ved internationale turneringer.
Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen spurgte herefter ind til
Dommerudvalgets planer for uddannelse af nye dommere, som også tilgodeser
unge, eksempelvis ved en slags kadetuddannelse, hvor de unge kan dømme på
lavere niveau. Man bør her måske se lidt på erfaringerne fra håndbold og fodbold.
Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen tilføjer, at man nok også bør gennemgå
uddannelsesmaterialet kritisk, det er meget omfattende og får mange tilmeldte til at
springe fra uddannelsen.
Direktør Bo Jensen:
Efterlyser mailgodkendelse af Ansvars- & Funktionsbeskrivelser for udvalgsformænd
samt de manglende kommissorier for henholdsvis Dommerudvalg og
Veteranudvalg.
Kredsenes hjemmesider er på trapperne. BADMINTON LOLLAND-FALSTER og
BADMINTON KØBENHAVN er klar, umiddelbart herefter følger de øvrige
kredse…..BADMINTON BORNHOLM, BADMINTON SJÆLLAND, BADMINTON
FYN, BADMINTON SØNDERJYLLAND, BADMINTON MIDTJYLLAND og
BADMINTON NORDJYLLAND.
Næstformand Jens Dall-Hansen efterlyser et link til de eksisterende
kredshjemmesider, hvilket Direktør Bo Jensen tager op med Bettina Mortensen fra
Administrationen.
Direktør Bo Jensen:
Vedr. Para-Badminton så er OL-udtagelseskriterierne nu udmeldt, og det giver os en
række udfordringer, da man klart har prioriteret doublerne. Det er således kun nr. 1
og 2 på verdensranglisten i single, som er automatisk kvalificeret, medmindre man
er kvalificeret via sin double.
Næstformand Jens Dall-Hansen:
Ingen bemærkninger.

Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen:
Ingen bemærkninger.
Eliteansvarlig Kenneth Larsen:
Ingen bemærkninger.
Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen:
Blot til orientering – BADMINTON KØBENHAVN arbejder på at oprette et ”Ketcher
Sportens Hus” for badminton, tennis, squash m.m.
Udviklings- og breddeansvarlig Martin Andersen:
Ingen bemærkninger.
Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen:
Ingen bemærkninger.
Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen:
Ingen bemærkninger.
Kredsansvarlig Vest Lars Kofoed-Jensen:
Deltager ikke i mødet.

01.00

Økonomi

01.01
Status på regnskab 2018
Direktør Bo Jensen:
Budgetevalueringen ser fornuftig ud, og forløber resten af året som forventet, så
lander vi lidt over det budgetterede årsresultat.
Beslutning:
Hovedbestyrelsen tog den fremlagte status til efterretning.
01.02
Økonomi - budget 2019
Direktør Bo Jensen:
Det er afgørende vigtigt, at Badminton Danmark/Hovedbestyrelsen ikke kun
forholder sig til fordelingen af indtægterne, men også har en kvalificeret debat og
holdning til, hvordan man politisk bistår arbejdet med at skaffe flere penge, samt
ikke mindst prioritere brugen af midlerne både i forbundet og i de decentrale
enheder.
Samtidig er det vigtigt, at Badminton Danmark har en samlet diskussion af, hvilke
aktiviteter (både nationalt og regionalt) der skal prioriteres, så vi undgår spild af

ressourcer på overlappende initiativer og aktiviteter, der ikke skaber mere udvikling
for sporten etc.
Beslutning:
Hovedbestyrelsen godkendte det fremlagte rammeoplæg til budget 2019 og
besluttede samtidig at være kritisk i forhold til prioritering af nye omkostninger.
Administrationen skal arbejde videre med at skabe grundlag for et bredere
forretningsgrundlag.
01.03
Økonomi - kredsenes økonomi
Direktør Bo Jensen:
Det er vigtigt, at vi ikke træffer en beslutning, som fremtidigt belaster Badminton
Danmarks økonomi med yderligere faste omkostninger.
Beslutning:
Såfremt der ikke foreligger et endeligt udkast fra kredsene til ny kontingentmodel på
næste hovedbestyrelsesmøde, den 13. oktober 2018, så vil det være
økonomiudvalgets forslag, som vil nyde fremme.

02.00

Beslutningsdelen

02.01
Overgangsreglement for DH-turneringen sæson 2018/2019
Eliteansvarlig Kenneth Larsen:
Har tjekket, at det følger vores struktur, og bakker op om forslaget.
Formand René Toft:
Finder, at det er den rigtige model, og bakker op om forslaget, da rigtig mange hold
får muligheden for at beholde deres aktuelle niveau via kvalifikations/nedrykningskampe.
Beslutning:
Hovedbestyrelsen godkendte det udarbejdede forslag til overgangsreglement for
DH-turneringen for sæsonen 2018/2019. Det tilrettede DH- og
Badmintonligareglement vil være tilgængeligt på badminton.dk fra fredag, den 31.
august 2018.

03.00

Almindelig drøftelse

03.01
Sportschef Jens Meibom er gæst på hovedbestyrelsesmødet
Sportschef Jens Meibom gav en status efter 15 måneder i jobbet, samt orienterede
om arbejdet og planerne i Team Elite & Talent.

04.00
Eventuelt/orientering
Ingen bemærkninger.

