
 

Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2017/2018 
”HB05 2017/2018” 

Lørdag den 07. april 2018 
BESLUTNINGSREFERAT 

 
i 

 
Badminton Danmarks mødelokale 

Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 
 

Kl. 09:30-16:30 
 
 
Deltagere:  
René Toft, Formand   
Jens Dall-Hansen, Næstformand 
Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig  
Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig  
Kenneth Larsen, Eliteansvarlig   
Martin Andersen, Udviklings- og breddeansvarlig  
Lars Kofoed-Jensen, Kredsansvarlig Vest 
Karsten W. Hansen, Holdturneringsansvarlig 
Jack Schytt, Kredsansvarlig Øst  
Bo Jensen, Direktør 
 
Gæster: 
Kim Heller, formand for Ungdomsudvalget 
Hans Natorp, næstformand for Danmarks Idræts Forbund (DIF) 
 
Referent: 
Bo Jensen 
 
Afbud: 
 
 
 
 
00.00 Godkendelse af dagsordener 
Som ekstra punkt sættes skrivelse fra Holdturneringsudvalget ved brug af ny 
ratingliste i holdturneringen på som pkt. 02.04. 
 
 
 



 

00.01 Siden sidst 
De skriftlige orienteringer blev suppleret med følgende: 
 

- Formanden: 
Møde med Eventansvarlig Jeanette Lund. 

 
Møde med specialforbunds-formænd vedr. fælles indstilling af kandidater til 
Team Danmarks bestyrelse. 

 
- Holdturneringsansvarlig: 

Holdopstillinger. 
 

Kredsansvarlig øst: 
Årsmøde Lolland-Falster. 

 
- Direktøren: 

Politisk Program. 
 

Sponsorer. 
 

Spillerforeningen. 
 

Talentudvikling. 
 

Sport Event Danmark. 
 

Kredsenes hjemmesider. 
 
 
 
01.00 Økonomi 
 
 
01.01 Status regnskab 2018, evt. budgetreguleringer  
Gennemgangen viste, at der p.t. ikke er indtruffet forhold eller begivenheder, der 
ændrer på forudsætningerne for regnskabet og dermed den samlede forventning til 
årets resultat. 
 
Beslutning: 
Status blev taget til efterretning. 
 
 
01.02  Budget for 2018 
Det fremgik af gennemgangen, at der kun var tale om mindre budgetmæssige 
justeringer, som samlet set forbedrer budgettet marginalt. Det er dette budget, som 
vil danne grundlag for kommende rapporteringer. 
 



 

Samtidig besluttede Hovedbestyrelsen, at man har bevilliget, om nødvendigt, ekstra 
midler til afholdelse af det fælles årsmøde (”Badmintonforum”) sammen med DGI 
Badminton. 
 
Beslutning: 
Status blev taget til efterretning. 
 
Hovedbestyrelsen bekræftede tillægsbevillingen og godkendte de små positive 
justeringer af budgettet, der hermed er endeligt for 2018, medmindre der indtræffer 
større ændringer i de gældende forudsætninger. 
 
 
01.03 Status regnskab 2017 
Direktør Bo Jensen gav Hovedbestyrelsen en orientering om de sidste udestående 
forhold. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen bakker op om Direktør Bo Jensens håndtering heraf. Regnskabet 
bliver underskrevet på ”HB06 2017/2018” den 25. maj 2018. 
 
 
 
02.00 Beslutningsdelen 
 
 
02.01 Drøftelse af klubskiftereglementet 
Holdturneringsansvarlig Karsten Westergård Hansen gav en kort orientering. 
 
Beslutning: 
Forslaget til nyt reglement for Spilletilladelse og Klubskifte blev vedtaget med 
følgende ændringer, hvor 
 

- Danmarksserien rykkes op i kategori A. 
- Kategori B bliver til alle øvrige. 
- Kategori C udgår. 
- Badmintonligaen-Danmarksserien er 3 spilledages karantæne. 
- Øvrige er 1 spilledags karantæne. 

 
Kim Hansen fra Administrationen konfirmerer og koordinerer med 
Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen, inden endelig udsendelse af det nye 
reglement.  
 
 
02.02 Netværksmodellen 
Forslaget indstilledes til Hovedbestyrelsens godkendelse med den ændring, at det 
er en hel holdrunde, der hvert år flyttes ud i netværksklubberne. For at det skal være 



 

hensigtsmæssigt, vil det være de klubber, som har 5 hjemmekampe, der bliver 
berørt af udflytningen. 
 
Beslutning: 
Forslaget til netværksmodel blev vedtaget med den præcisering, at der 
efterfølgende skal udarbejdes et regelsæt for, hvad der skal til for bl.a. at erhverve 
sig en 1. divisions-/Badmintonliga-licens samt et netværkslandskort. Opgaven 
lægges over i den arbejdsgruppe, der samtidigt skal se på indhold og format af hele 
DH-turneringen på baggrund af den nye struktur, som Hovedbestyrelsen beslutter. 
 
 
02.03 Liga- og DH-struktur 
Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen gav en orientering om baggrunden for 
de to indstillinger, dels fra Holdturneringsudvalget, dels fra Holdturneringsansvarlig 
Karsten W. Hansen selv. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen besluttede at følge indstillingen fra Holdturneringsansvarlig 
Karsten Westergård Hansen og har samtidigt besluttet, at der kun kan være 
maksimalt fire 2. hold i 1. division, ligeligt fordelt i hhv. Øst- og Vest-puljen. 
Opdelingen i Øst og Vest skal være med tilnærmet geografisk fordeling, hvor fx 
fynske hold kan være både øst og vest. Det indstilles samtidigt til 
Holdturneringsudvalget at udarbejde et overgangsreglement gældende fra 
sæsonstart 2018/2019 (fastlæggelse af op-/nedrykning ifm. sæsonafslutningen 
2018/2019), som skal være klar til fremlæggelse på hovedbestyrelsesmøde ”HB01 
2018/2019”, den 22. juni 2018 i Odense. 
 
Med baggrund i hændelser og reaktioner siden ”HB05 2017/2018” overvejes det at 
tage punktet op til fornyet behandling på ”HB06 2017/2018”. 
 
 
02.04 Holdturneringsudvalgets indstilling til Hovedbestyrelsen angående 

brug af ny rangliste i DH-turneringen fra sæsonen 2018/2019 
Direktør Bo Jensen gennemgik Administrationens simuleringer af konsekvenserne 
af den nye rangliste. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen kunne på baggrund af gennemgangen af beregningerne og 
debatten i øvrigt ikke følge Holdturneringsudvalgets indstilling og fastholdte, at den 
nye rangliste fortsat skal være gældende for alle fra 01. juli 2018, også holdsætning i 
DH-turneringen. Administrationen bedes herefter udarbejde et forslag til brug af 
bufferzoner i relation til holdsætning i DH-turneringen. Opgaven pålægges 
Administrationens Kim Hansen og Brian Moesgaard med inddragelse af 
Holdturneringsudvalget. 
 
 
 



 

03.00 Almindelig drøftelse 
 
 
03.01 Overordnet drøftelse af Ungdomsudvalgets kommissorium i relation 

til de forskellige nedsatte og arbejdende DGI/Badminton Danmark-
arbejdsgrupper 

Formand Kim Heller fra Ungdomsudvalget deltog i dette punkt. 
 
Overlap mellem Ungdomsudvalgets kommissorium og de fælles arbejdsgrupper 
nedsat mellem Badminton Danmark og DGI Badminton. 
 
Badminton Danmark og DGI Badminton skal på deres førstkommende 
styregruppemøde, den 07. maj 2018, diskutere det fremtidige behov for fælles 
udvalg og arbejdsgrupper og derved fastlægge de enkelte arbejdsgruppers og 
udvalgs ansvars- og funktionsområder, så kollisioner så vidt muligt undgås. 
 
 
03.02 Møde med Næstformand Hans Natorp fra DIF, som er Badminton 

Danmarks kontaktperson i DIF-bestyrelsen 
Næstformand Hans Natorp fra DIF gav indledningsvis en status på hele 
strategiprocessen. 
 
Samarbejdet omkring bevægelsen Bevæg Dig for Livet blev også vendt. 
 
Direktør Bo Jensen påpegede nogle helt afgørende forudsætninger for succes i 
samarbejdet. 
 
 
03.03 Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde 2018 
Hovedbestyrelsen tog stilling til de forskellige personvalg, der skal foretages. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen besluttede at indstille følgende personer: 
6.3 Økonomiansvarlig - Kristian Boye Nielsen (2018-2021). 
6.4 Eliteansvarlig - Kenneth Larsen (2018-2020). 
6.5 Eventansvarlig - Jeanette Lund (2018-2020). 
7.2 Næstformand for Holdturneringsudvalget - Leon Ringbo (2018-2020). 
7.3 Formand for Dommerudvalget - ?, Dommerudvalget kommer med en fælles 

indstilling (2018-2020). 
7.5 Formand for Ungdomsudvalget - Kim Heller (2018-2020). 
7.6 Medlemmer til Holdturneringsudvalget (2018-2020) - Thomas Irving Pedersen 

- Ulrich Madsen (som suppleant), Holdturneringsudvalget kommer med en 
indstilling til yderligere medlemmer. 

8.1 Udvalgsmedlem til Appeludvalg - Hans Henrik Fløe (2018-2021). 
8.2 Udvalgssuppleant til Appeludvalg - Flemming Holmgaard (2018-2020). 
9.1 Udvalgsmedlem til Disciplinærudvalg - Olaf Fangel (2018-2021). 
9.2 Udvalgssuppleant til Disciplinærudvalg - Niels Bang-Ebbestrup (2018-2020). 



 

10.1 Intern Revision - Knud B. Nielsen (2018-2020). 
10.2 Intern Revision suppleant - ? (2018-2019). 
 
Direktør Bo Jensen efterlyste: 
 
a) Opdaterede kommissorier for valgte udvalg (Ungdomsudvalget, 

Veteranudvalget, Holdturneringsudvalget, Dommerudvalget etc.). 
b) Ansvars- og Funktionsbeskrivelser for udvalgsformænd. 
 
Dette da udvalgene og formændene bl.a. også har budgetansvar. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen bakkede ligeledes op om behovet for opdaterede kommissorier 
og Ansvars- og Funktionsbeskrivelser for udvalg og udvalgsformænd. Den 
områdeansvarlige i Hovedbestyrelsen sammen med udvalgsformanden kommer 
med oplæg til hovedbestyrelsesmøde ”HB01” den 22. juni 2018 i Odense. 
 
Gennemgang af forskellige forslag til ændringer af Love for Badminton Danmark, 
der skal fremlægges på årsmødet (Badmintonforum), den 26. maj 2018 i Vejle. 
 
Beslutning: 

- Forslag til afskaffelse af Intern Revision (fremlægges af Økonomiansvarlig 
Kristian Boye Nielsen). 

- Forslag til lovændring for § 17 (fremlægges af Formand René Toft). 
- Forslag til lovændring Disciplinærudvalget (fremlægges af Formand René 

Toft). 
- Forslag til lovændring for Holdturneringsudvalget (fremlægges af Formand 

René Toft). 
- Diverse konsekvensrettelser (fremlægges af dirigenten). 

 
Hovedbestyrelsen besluttede samtidig at godkende Direktør Bo Jensens indstilling til 
ændring af Badminton Danmarks adfærdskodeks, så det er i overensstemmelse 
med BWF’s. 
 
 
 
04.00 Eventuelt/orientering 
”BWF AGM” i Bangkok den 19. maj 2018 - her skal bl.a. BWF’s forslag til 
”Enhancing Badminton’s Future - Time for Change” behandles, Forslaget indeholder 
bl.a. indførelse af 
 

- Nye fast servehøjde. 
- Nyt tællesystem, bedst af 5 sæt til 11. 
- Begrænset coaching under kampene. 
- Indførelse af ”Time Out”. 

 



 

Hovedbestyrelsen overlader til Direktør Bo Jensen, sammen med den sportslige 
ledelse og Eliteansvarlig Kenneth Larsen, at fastlægge Badminton Danmarks 
officielle holdning til fremlæggelse på ”BWF AGM”, idet disse regler kun omfatter 
den absolutte top af Badminton Danmarks spillere. 


