
 

   

Ansvars- og funktionsbeskrivelser for HB – medlemmer 

Hovedbestyrelsesmedlem Ansvar- og funktionsbeskrivelse for konkurrence- & 

eventansvarlig 

Hovedbestyrelsens medlemmer har i 

h.t. Badminton Danmarks love §17, 

stk. 6 ansvaret for 

 

Hovedbestyrelsen har ansvaret for følgende områder: 
 

1 Budget og regnskab, herunder godkendelse af 
regnskabspraksis/regulativ.  

2 Godkendelse af forslag til handlingsplaner. 
3 Godkendelse af kompetence og ansvar for de faste udvalg, jf. 

§20, stk. 4. 
4 Forbundets idrætspolitiske profil og strategi. 
5 Vedtagelse af ændringer i reglementer, herunder:  

a. Reklamereglement 
b. BD’s amatørreglement 
c. Reglement om karantæne, suspension eller eksklusion. 
d. Turneringsreglement for individuelle turneringer. 
e. Reglement for holdmesterskabet for Danmark i badminton. 

(Ændringer kræver 2/3 majoritet). 
g. Reglement for DIF’s mesterskaber for Danmark i badminton 
h. Reglementer for BD’ s øvrige nationale mesterskaber 
i. Vedtægter for dommerudvalget og BD’ s 

uddannelsesvirksomhed. 
j. Reglement for spilletilladelse og klubskifte. 
k. Fastsættelse af bøder og gebyrer (jf. gebyroversigten). 

6 Godkendelse af: 
a. BD’ s sponsorpolitik, herunder godkendelse af betydende 

sponsoraftaler 
b. Overdragelse af BD’ s sponsorrettigheder. 

7 Ansættelse af direktøren, jf. §18, stk.1. 
Hovedbestyrelsesmedlemmet er 

ansvarlig for 

− at Hovedbestyrelsen informeres om ansvarsområdet på HB – 
møderne under punktet ”siden sidst” 

− at sikre, at de praktiske konsekvenser af BD´ s værdigrundlag 
implementeres i ansvarsområdets handlingsplaner 

− at hovedbestyrelsens vedtagne handlings- og strategiplaner samt 
politisk program følges  

Ansvar – og funktionsbeskrivelse for 

den konkurrence- & eventansvarlig 

 

− alle events og konkurrencebadmintonaktiviteter, dog er alle 
spørgsmål i relation til økonomien for Denmark Open henlagt til 
det HB – medlem, som er økonomiansvarlig 

− strategien i forbundets events og konkurrenceaktiviteter 

− udarbejdelsen af koncepter for nye events  

− at der løbende arbejdes innovativt med forbundets events og 
konkurrenceaktiviteter 

Politisk ansvarlig for følgende 

politiske udvalg 

− veteranudvalget  

− dommerudvalget  

Den konkurrence- & eventansvarlige 

har samarbejdsrelationer med 

 

 

− HB’s medlemmer, herunder især de øvrige områdeansvarlige, 
hvor der er snitflader. 

− Den administrative chef for området. 

− den økonomiansvarlige (i samarbejde med direktøren og den 
administrative chef for området) ift. prioritering af den 
nødvendige økonomi til gennemførelsen af de planlagte events 
og konkurrenceaktiviteter 

− ungdomsudvalget 

− Internationalt Udvalg 

 


