Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2018/2019
”HB06 2018/2019”
Lørdag den 06. april 2019
BESLUTNINGSREFERAT
på
SCANDIC ODENSE
Hvidkærvej 25
5250 Odense
Kl. 09:30-16:00
Deltagere
Bo Jensen, Direktør (ikke deltagende fra kl. 12:30)
René Toft, Formand
Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig
Kenneth Larsen, Eliteansvarlig
Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig
Karsten W. Hansen, Holdturneringsansvarlig
Martin Andersen, Udvikling- og Breddeansvarlig
Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst
Lars Kofoed-Jensen, Kredsansvarlig Vest
Gæster
Hans Natorp, næstformand i DIF - deltager i punkt 03.01 (deltagende fra kl. 15:15)
Tore Vilhelmsen, formand for Holdturneringsudvalget - deltager i punkt 02.01
(deltagende fra kl. 14:00-15:15)
Referent
Anni Hansen, Sekretær
Afbud
Jens Dall-Hansen, Næstformand

Formand René Toft indleder med at finde dato for hovedbestyrelsesmøde ”HB01
2019/2020” – det besluttes til torsdag den 20.06.2019 kl. 16:00 på SCANDIC
ODENSE.

00.00
Godkendelse af dagsordener
Tilføjelse til ”den åbne dagsorden”:
- ”02.02 – Nedsættelse af jubilæumsudvalg.”.
00.01
Siden sidst
Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen:
Ungdomsudvalget – hvem tager beslutninger i hvilke sammenhænge, har han fået
spørgsmål til ”udefra”.
Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen:
Forslag om at lave en oversigt herover til udvalgene - ”snak om bordet” herom.
Direktør Bo Jensen laver oplæg hertil, herunder også struktur/oversigt i forhold til
DGI Badminton.
Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen:
Spørgsmål til Direktør Bo Jensen…..hvad ”ligger der i” hans udtryk ”banebrydende
koncept” i forhold til Thomas & Uber Cup. Svaret hertil er, at det er i forhold til
baneantal m.m.
Direktør Bo Jensen fortæller – i forlængelse heraf - lidt yderligere om tankerne til
Thomas & Uber Cup.

01.00

Økonomi

01.01
Regnskab 2018
Direktør Bo Jensen omdeler det endelige regnskab for 2018 til Hovedbestyrelsens
godkendelse og underskrift – overskud på kr. 118.000,00.
Beslutning:
Regnskabet godkendes og underskrives.
01.02
Status regnskab 2019
Direktør Bo Jensen fremlægger status på regnskab for 2019 – ingen anledning til
ændringer.
Beslutning:
Hovedbestyrelsen godkender status på regnskabet.

02.00

Beslutningsdelen

02.01

DH-reglement, afviklingskoncept, DH-licens, netværksklubber, ”Final
Four”

”Final Four”
Direktør Bo Jensen:
Gennemgår det fremsendte oplæg i forhold til for og imod – Hovedbestyrelsen skal
have en dialog herom.
Generel diskussion og dialog herom.
Hovedbestyrelsen ser dette som et godt forslag.
Standard spillerkontrakter
Der skal foreligge en standard spillerkontrakt, som klubberne kan benytte.
Fremlægges for klubberne, at det er frivilligt, og om de har input hertil, herunder
indholdet.
DH-Licens
Forslaget er tidligere blevet principgodkendt af Hovedbestyrelsen. Ingen yderligere
bemærkninger.
Netværksmodel for Liga- og 1. divisionsklubber
Forslaget er tidligere blevet principgodkendt af Hovedbestyrelsen. Ingen yderligere
bemærkninger.
Afviklingskoncept
Forslaget er tidligere blevet principgodkendt af Hovedbestyrelsen. Ingen yderligere
bemærkninger.
DH-reglement
Tore Vilhelmsen, formand for Holdturneringsudvalget gennemgår oplæg.
Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen gennemgår oplæg vedrørende op- og
nedrykning med den nye struktur.
Diskussion ”over bordet” med følgende vigtige emner:
- Antal kampe, spillere skal spille i grundspillet, for at kunne spille ”Final
Four”.
- ”Mere magt” til Holdturneringsudvalget, således at Holdturneringsudvalget
kan ”træde ind” i situationer, de ser som problematiske, fx kan bede spillere
om ”ubetinget tilsagn”/skrive under på ”tro og love-erklæring” i forhold til
deltagelse i aktuel kamp.
- Op- og nedrykning med den nye struktur.

Beslutninger:
”Final Four”
Den generelle holdning i Hovedbestyrelsen er, at fredag/lørdag er en rigtig god idé,
og holdningen er endvidere – hvis vi ikke kan få tv på dé dage (fredag/lørdag) – at
tilskuere er vigtigere end tv, hvorfor der dermed klart skal arbejdes videre på
fredag/lørdag.
Standard spillerkontrakter
Godkendes, at der skal foreligge en standard spillerkontrakt, som klubberne kan
benytte.
Fremlægges for klubberne, at det er frivilligt, og om de har input hertil, herunder
indholdet.
DH-Licens
Godkendes som fremlagt.
Netværksmodel for Liga- og 1. divisionsklubber
Forslaget godkendes som fremlagt.
Afviklingskoncept
Godkendes som fremlagt.
DH-reglement
Hovedbestyrelsen cementerer tidligere beslutninger om antal kampe (altså 9) i ligaog 1.divionsmatcher, kun ét reglement m.m.
Principperne for op- og nedrykning vedtages.
Antal kampe, spillere skal spille i grundspillet og øvrige slutspil, for at kunne spille
”Final Four”, skal være 4. Indskrives i reglement som principbeslutning.
DH-reglementet kommer til videre behandling på ”HB06 2018/2019” den 10. maj
2019 og til endelig behandling på ”HB01 2019/2020”.
02.02
Nedsættelse af jubilæumsudvalg
Formand René Toft foreslår følgende ”navne” til jubilæumsudvalg:
- Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen
- Næstformand Jens Dall-Hansen
- Formand Rene Toft
- Direktør Bo Jensen
- 1 person fra Administrationen.
Formand René Toft’s forslag til udvalg (”navne”) godkendes.

Formand René Toft:
Badminton Danmark blev stiftet den 15. januar 1930. Den officielle jubilæumsdag er
således den 15. januar 2020.
Udvalget kommer herefter med udspil.

03.00

Almindelig drøftelse

03.01
DIF’s næstformand Hans Natorp
Formand René Toft byder velkommen til Hans Natorp, næstformand i DIF.
Vigtigt for ham er, at idrætsudøvere ikke ser det som en ret at deltage på et
landshold.
Forskellige spørgsmål fra Hovedbestyrelsen til Hans Natorp, næstformand i DIF.
Formand René Toft:
Spørgsmål til støttekroner og fremadrettet bearbejdning heraf.
Hans Natorp, næstformand i DIF, oplyser, at vigtige punkter for DIF fremadrettet er
følgende:
- Nyt politisk program
- ”Good Governance”
- Oprettelse af etisk komité (”whistleblower”)
- Valgreglerne.

04.00

Eventuelt/orientering

