
 

Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2017/2018 
”HB06 2017/2018” 

Fredag den 25. maj 2018 
BESLUTNINGSREFERAT 

 
i 

 
DGI Huset Vejle 

Willy Sørensen Plads 5,  
7100 Vejle 

 
Kl. 18:00-22:30 

 
 
Deltagere 
René Toft, Formand 
Jens Dall-Hansen, Næstformand  
Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig   
Kenneth Larsen, Eliteansvarlig   
Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig  
Martin Andersen, Udviklings- og breddeansvarlig  
Lars Kofoed-Jensen, Kredsansvarlig Vest  
Karsten W. Hansen, Holdturneringsansvarlig  
Bo Jensen, Direktør 
Anders Nielsen – stedfortræder for Jack Schytt som Kredsansvarlig Øst 
 
Gæst 
Jeppe Jepsen, som er Hovedbestyrelsens kandidat til dirigentposten, deltog i pkt. 
03.01. 
 
Referent 
Bo Jensen 
 
Afbud 
Jack Schytt  
 
 
 
 
00.00 Godkendelse af dagsordenen 
 
 
00.01 Siden sidst  
Formand René Toft 



 

Der er orienteret om en henvendelse fra Holdturneringsudvalget, der stiller 
spørgsmål til Holdturneringsudvalgets mandat ift. deres opgaver som dømmende 
udvalg/ekspertudvalg i relation til holdturneringen. Årsagen skal bl.a. findes i, at 
Holdturneringsudvalget har fremsendt 3 indstillinger til seneste 
hovedbestyrelsesmøde, hvor Hovedbestyrelsen vedtog beslutninger, der gik meget 
på tværs af Holdturneringsudvalgets indstillinger. Formand René Toft vil meget 
gerne i dialog med Holdturneringsudvalget og forventer at blive inviteret til et 
kommende møde. Hovedbestyrelsen opfordrer Formand René Toft og 
Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen til dialog med Holdturneringsudvalget, 
hvor deres opgaver og mandat som dømmende udvalg præciseres.  
 
Anders Nielsen vil fremadrettet være Kredsansvarlig Øst i Hovedbestyrelsen. 
 
Eliteansvarlig Kenneth Larsen er af Kulturministeriet udpeget som medlem af Team 
Danmarks bestyrelse, hvilket er positivt ift. selve udvælgelsesprocessen og det 
faktum at bibringe Team Danmarks bestyrelse faktuel bred, viden om eliteidræt. 
 
Direktør Bo Jensen 
DIF’s Initiativpulje: 
Vi har desværre fået afslag på støtte til vores regionale udviklingsprojekt ift. 
talentudvikling og træneruddannelse med specifik fokus på Storstrømmen og 
Sønderjylland. Projektet er ikke droppet, men finansieringen revurderes umiddelbart 
efter Sportschef Jens Meiboms tilbagevenden til Danmark. 
  
BEC-Årsmødet: 
En kort mundtlig orientering om afviklingen. 
  
Thomas & Uber Cup: 
En kort mundtlig statusorientering. 
  
BWF-Årsmødet: 
En mere detaljeret redegørelse for forløbet omkring afstemningen på AGM ift. 
scoringssystemet, coachingreglen, servereglen, møder med Thomas Lund og Poul-
Erik Høyer m.v. 
  
Spillerforeningen: 
En statusorientering. 
  
Yonex: 
En status. 
 
Veteranudvalg: 
Der er nogen problemstillinger omkring udvalgets sammensætning.  
 
4 nye sponsorer til deltagernes tøjindkøb fra FORZA til ”6 Nations” i Frankrig i juni. 
 
 



 

 
Takstblad: 
Spillerlicens for E-spillere ift. ny rangliste. Deltagergebyrer for deltagelse i 
Badminton Danmarks forskellige events. 
 
Nye reglementer: 
”Ranglisten” og ”Individuelle Turneringer” - iht. til den fælles (BD/DGI B) procedure 
for godkendelse af reglementer og reglementsændringer har Hovedbestyrelsen 7 
dage til at fremsende indsigelser eller kræve reglementet/reglementsændringerne 
behandlet på førstkommende hovedbestyrelsesmøde. De to reglementer vil blive 
endeligt behandlet på HB01 2018/2019 onsdag d. 4,´. Juli 2018. 
 
BEC Challenge: 
Badminton Danmark ansøger på vegne af Værløse Badminton (og i samarbejde) om 
at få en ”BEC Challenge” til Danmark fra 2019 (medio marts). Badminton Danmark 
bakker op om turneringen og støtter med løsning af praktiske opgaver og 
administration. 
 
Økonomi 
Processen omkring Danish Junior Cup’s fremtid trækker lidt ud - styregruppen har 
behov for lidt tid til at komme frem til en endelig beslutning. 
 
Event 
Direktør Bo Jensen beretter, at præsentation af Badminton Danmarks Eventstrategi 
2019-2030 for BWF (Thomas Lund & Poul-Erik Høyer) blev positivt modtaget og 
understøtter den nye strategi, som BWF netop har vedtaget på sit seneste council-
møde. 
 
Holdturnering 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 
Udvikling og Bredde 
Gørlev Badminton Klub har takket for prisen som ”Årets Ungdomsklub 2018”. 
 
Elite 
Intet yderligere at bemærke. 
 
Østkredsene 
Intet yderligere at bemærke. 
 
Vestkredsene 
Intet yderligere at bemærke. 
 
 
 
 
 



 

01.00 Økonomi  
 
 
01.01 Regnskabet 2017 
Regnskabet og diverse bilag blev underskrevet. 
 
 
01.02 Status regnskab 2018 
Der er umiddelbart ingen områder, der udvikler sig negativt ift. til 
budgetforventningerne. Derimod er det positivt, at bl.a. sponsorindtægterne og 
billetsalget til DANISA DENMARK OPEN presented by VICTOR udvikler sig meget 
positivt ift. til forventningerne lagt ind i budgettet. Budgetrevision pr. 30. april udviser 
et p.t. forventet overskud på ca. kr. 150.000. 
 
Beslutning: 
Status blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
 
02.00 Beslutning 
Intet til dagsordenen. 
 
 
 
03.00 Almindelig drøftelse 
 
 
03.01 Gennemgang af DAGSORDEN for Badminton Danmarks 

Repræsentantskabsmøde 2018, lørdag den 26.maj 2018  
HB, direktøren og Jeppe Jepsen gennemgik repræsentantskabsmødets  dagsorden 
inklusive forslag.  
 
 
03.02 Persondataforordning pr. 25. maj 2018 
Direktør Bo Jensen giver Hovedbestyrelsen en grundig gennemgang af Badminton 
Danmarks tiltag for at implementere kravene fra den nye Persondataforordning 
gældende pr. d.d., bl.a.: 

- En privatlivspolitik (er nu tilgængelig på alle relevante platforme). 
- Implementering af databehandleraftaler. 
- Information til samtlige klubber og medlemmer registreret på 

BadmintonPeople. 
- Information til alle ansatte, frivillige og folkevalgte omkring betydningen for 

den enkelte ift. overholdelse af Persondataforordningens krav. 
- Etc. 

 
 
 



 

04.00 Eventuelt/orientering 
Ingen bemærkninger. 


