Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2018/2019
”HB05 2018-2019”
Fredag den 08. februar 2019
BESLUTNINGSREFERAT
i
Ceres Park & Arena
Stadion Allé 70
8000 Aarhus C
Kl. 17:30-21:30
Deltagere
Bo Jensen, Direktør
René Toft, Formand
Jens Dall-Hansen, Næstformand
Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig
Kenneth Larsen, Eliteansvarlig
Karsten W. Hansen, Holdturneringsansvarlig
Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst
Lars Kofoed-Jensen, Kredsansvarlig Vest
Referent
Bo Jensen, Direktør
Afbud
Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig (ferie)
Martin Andersen, Udvikling- og Breddeansvarlig (sygdom)

00.00

Godkendelse af dagsordener

00.01
Siden sidst
Bemærkninger til de udsendte skriftlige orienteringer:
Direktør Bo Jensen:
Første prognose/status på medlemstallene 2018 er foreløbig positiv.
Tilmelding til mesterskaberne ”UDM E” og ”DMU”) - spillerne skal tilmelde sig i
højeste klassificering, således at en ”EM”-spiller, skal tilmelde sig i ”E” etc.

01.00

Økonomi

01.01
Regnskab 2018
Direktør Bo Jensen fremlægger regnskab 2018 pr. 31. december 2018.
Regnskabet betragtes som værende tilfredsstillende. Efterårets forhandlinger om en
ny Landsholdsaftale har medført ekstraordinære omkostninger til juridisk bistand.
Beslutning:
Hovedbestyrelsen godkender det præliminære regnskab pr. 31. december 2018.

02.00

Beslutningsdelen

02.01

Dommerforslag vedr. holdturnering og individuelle turneringer fra
2019 ->

Beslutning:
Hovedbestyrelsen beslutter, at de nuværende udkaldsregler skal fastholdes, dog
med følgende tilføjelse, at ”klubber med hold i Badmintonligaen og/eller 1. division
skal senest i løbet af sæsonen 2019/2020 have tilmeldt yderligere en person til
dommeruddannelse”. Minimumskravet er således 2 dommere fra sæsonen
2019/2020 (hvoraf den ene kan være under uddannelse). Hovedbestyrelsen ønsker,
at Dommerudvalget samtidig vil arbejde med nye initiativer til at fremme interessen
for dommeruddannelsen. Hovedbestyrelsen vil se positivt på at støtte sådanne
initiativer økonomisk.

03.00

Almindelig drøftelse

03.01

Hovedbestyrelsen skal have en drøftelse af, hvordan en råskitse til
fremtidens repræsentantskabsmøde skal se ud og afvikles.
Konklusion på drøftelsen:
Hovedbestyrelsen konkluderer, at man følger ”Badminton Danmark/DGI-B
styregruppens” beslutning fra møde den 31. januar 2019.
03.02
DIF-høring – Good Governance
DIF-bestyrelsen har på sit seneste bestyrelsesmøde, den 22. januar 2019, drøftet
forslag om gennemførelse af en række af de anbefalinger, som Good

Governance-arbejdsgruppen fremsatte i sin rapport fra august 2018, og som
repræsentantskabet drøftede på budgetmødet i september 2018. DIF-bestyrelsen
har besluttet at sende forslaget i høring i repræsentantskabet forud for fremsættelse
af forslaget på DIF’s årsmøde 2019.
Forslaget vedrører fire temaer fra de samlede anbefalinger. De fire temaer er:
 Tidsbegrænsning for bestyrelseshverv og aldersgrænse for intern revision
 Etablering af en etisk komité og tilhørende whistleblowerordning
 Fastlæggelse af kompetencekrav og mandat for intern revision
 Fastlæggelse af et direktørmandat.
Konklusion på drøftelsen:
Hovedbestyrelsen kan bakke op om forslagene (Formand René Toft sender svar til
DIF).
03.03
Liga Cuppen vs. Liga-struktur
På baggrund af arbejdsgruppens møde og beslutning den 23. januar 2019 ift.
nedlæggelse af Liga Cuppen, har Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen og
Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen fremsendt en skriftlig orientering til
Hovedbestyrelsen omkring grundlaget for beslutningen. Hovedbestyrelsen har hertil
modtaget en række indsigelser fra en række ligaklubber, bl.a. omkring ”9-kampe”,
netværkssamarbejdet etc.
Hovedbestyrelsen beklager, at der ikke er opbakning til Liga Cuppen, men
muligheden for at tage konceptet op på et senere tidspunkt er absolut til stede.
Indstilling:
Hovedbestyrelsen drøfter beslutningen og eventuelle konsekvenser for den
besluttede DH-struktur, herunder Badmintonligaen.
Konklusion på drøftelsen:
Hovedbestyrelsen tager beslutningen til efterretning og præciserer, at beslutninger
af denne karakter bør ”løftes” op i Hovedbestyrelsen, og ikke kun træffes af de
områdeansvarlige Hovedbestyrelsesmedlemmer. Liga Cuppen er blevet besluttet i
Hovedbestyrelsen, hvorfor det også bør være Hovedbestyrelsen, der beslutter, at
Liga Cup-projektet ”tages af bordet”.
Herudover fastholder Hovedbestyrelsen den besluttede DH-struktur for
Badmintonligaen og de øvrige divisioner.

04.00
Eventuelt/orientering
Punkter til næste møde i Hovedbestyrelsen, jf. Direktør Bo Jensens skriftlige
orientering ”Siden sidst”.
-

Badminton Danmarks 90-årsjubilæum i 2020.

