Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2019/2020
”HB02 2019/2020”
Tirsdag den 27. august 2019
BESLUTNINGSREFERAT
SCANDIC ODENSE
Hvidkærvej 25
5250 Odense

Kl. 15:30-22:00

Deltagere
Bo Jensen, Direktør
René Toft, Formand
Jens Dall-Hansen, Næstformand
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

Referent
Bo Jensen, Direktør

Afbud
Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig
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00.00

Godkendelse af dagsordener

00.01

Siden sidst

Mundtlige tilføjelser:
Formand René Toft:
Formand René Toft og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen mødes med de nordjyske dommere
mandag den 16. september 2019 i Aalborg Lufthavn som opfølgning på mødet i Dommerudvalget
den 17. august 2019.
Michael Nørbæk, tidligere Badminton Europe Confederation (BEC), overtager pr. 01. september
2019 Tommy Kristoffersens rolle som Bevæg dig for livet–konsulent i Øst.
Afdelingsleder Badminton – Bredde og Udvikling i DGI, Lars Uhre, har kontaktet Formand René Toft
og Formand DGI Badminton, Preben Buchholz, om at gå med ind i en ”ketsjer-netværksgruppe”
sammen med ”Tennis”, ”Bordtennis”, ”Squash” og ”Padeltennis”. Begge har givet accept til deltagelse af Afdelingsleder Badminton – Bredde og Udvikling i DGI, Lars Uhre.
Direktør Bo Jensen:
Ansættelse af ny grafiker/multimediedesigner, fået lidt over 250 ansøgninger, 10 kandidater valgt
ud til samtale, endelig beslutning inden den 31. august 2019.
Kinesisk social media assistent - genbesættelsen af stillingen afklares også inden den 31. august
2019, plus at vi har besluttet at ansætte yderligere en assistent i en ca. 6 måneders projektansættelse for primært at varetage markedsføringen af Thomas & Uber Cup 2020 (og DANISA DENMARK
OPEN 2020 presented by VICTOR) på de kinesiske sociale medier.
Der afholdes Nordisk Møde under DANISA DENMARK OPEN 2019 presented by VICTOR, hvor de tre
baltiske lande for første gang inviteres med.
Der afholdes møde i Internationalt Udvalg onsdag den 16. oktober 2019 ifm. DANISA DENMARK
OPEN 2019 presented by VICTOR.
Der afholdes møde i arbejdsgruppen vedr. 90-års-jubilæet i 2020 ifm. DANISA DENMARK OPEN
2019 presented by VICTOR.
Badminton Danmarks nye talentudviklingsstrategi forefindes nu i en printet version.
Ny intern fælles nyhedsmail med DGI. Den udsendes til interne i begge organisationer samt klubformænd.
Direktør Bo Jensen og Jens Meibom, Elite- og Sportschef, deltog under VM i Basel i et møde med
Badminton Europe Confederation (BEC) og de 8 bedste nationer i Europa til en diskussion om High
Performance, samt hvordan europæisk badminton i fremtiden kan få flere spillere med i den absolutte verdenselite. Badminton Europe Confederation (BEC) har ikke konkrete anvisninger til, hvordan Badminton Europe Confederation (BEC) kan understøtte en sådan udvikling, men beder de
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europæiske topnationer om at komme med input, herunder også forslag til, hvordan der kan etableres samarbejder på tværs af nationerne og de enkelte kategorier.
Næstformand Jens Dall-Hansen:
Ingen bemærkninger.
Eliteansvarlig Kenneth Larsen:
Ingen bemærkninger.
Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen:
Brian Bach Moesgaard, Konkurrence- & Eventchef, vil gerne komme på et senere tidspunkt og give
Hovedbestyrelsen en status/opdate omkring planlægningen af Thomas & Uber Cup 2020.
Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen:
Ingen bemærkninger.
Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen:
Ingen bemærkninger.
Kredsansvarlig Vest Lars Kofoed-Jensen:
Ingen bemærkninger.
Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen:
Ingen bemærkninger.

01.00

Økonomi

01.01

Status på regnskab 2019

Direktør Bo Jensen fremlægger status på regnskabet 2019 pr. 31.07.2019.
Supplerende bemærkninger:
Opkrævningen og afregningen af kredskontingent (efter den nye model) er desværre behæftet med
en mindre fejl, idet der i opgørelsen og afregningen til kredsene ikke er blevet taget hensyn til fordeling af A- og B–kontingenter. Dette er nu rettet og ny opgørelse fremsendes. Det har som konsekvens, at primært København og Sjælland har fået for lidt kontingent udbetalt, mens de øvrige
kredse har fået lidt for meget udbetalt.
Hovedbestyrelsen har ingen kommentarer til denne ”tekniske” ændring. Administrationen udsender
information til kredsene i indeværende uge.
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I forbindelse med opkrævningen af kontingent har vi gennemgået vores medlemsklubber og ved
krydstjek fundet 26 klubber (medlemskab D-niveau), som ikke er medtaget i indrapporteringen til
DIF. Det har ingen umiddelbar betydning for kontingentopkrævningen i 2019, da D–niveau er lig
med kr. 0,- i kontingent, men ift. DIF og vores grundtilskud herfra (beregnet på baggrund af medlemmer og klubber) har vi indrapporteret 26 klubber og ca. 2.500 medlemmer for lidt. Administrationen har taget kontakt til DIF herom.
Hovedbestyrelsen spørger ind til, hvordan fejlen er opstået, hvilket Administrationen er ved at undersøge, så gentagelser undgås fremadrettet.
Beslutning:
Hovedbestyrelsen godkender den fremlagte status sammen med de supplerende bemærkninger.

02.00

Beslutning

02.01

Formand for Ungdomsudvalget

Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen orienterer om, at man har talt med to mulige kandidater, men begge valgte i sidste ende at takke ”nej tak” grundet deres engagement i deres respektive klubber. Der er nu udarbejdet en ny liste over potentielle muligheder.
Indstilling:
Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen, Eliteansvarlig Kenneth Larsen og afdelingsleder Badminton – Bredde og Udvikling i DGI, Lars Uhre, bemyndiges til at arbejde videre med at finde en kandidat.
Beslutning:
Hovedbestyrelsen beslutter at bakke op om indstillingen.

02.02

Funktions- & Ansvarsbeskrivelse for Ungdomsudvalget og dets formand

Disse mangler.
Indstilling:
Politisk Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen udarbejder oplæg til funktions- & ansvarsbeskrivelse, eventuelt i samarbejde med afdelingsleder Badminton – Bredde og Udvikling i DGI, Lars
Uhre, hvorefter Hovedbestyrelsen godkender beskrivelsen pr. mail.
Beslutning:
Hovedbestyrelsen beslutter, at Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen, Eliteansvarlig Kenneth Larsen og afdelingsleder Badminton – Bredde og Udvikling i DGI, Lars Uhre, pålægges at
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udarbejde Funktions- & Ansvarsbeskrivelse for Ungdomsudvalget og dets formand sideløbende med,
at der søges efter en ny formand for Ungdomsudvalget.

02.03

Kredsenes hjemmesider

Efter implementeringen af den nye designmanual og kickoff på forbundets nye hjemmeside tilbagestår alene at tage en beslutning om, hvorvidt vi fortsat skal opretholde de selvstændige hjemmesider
for kredsene. Der er ikke megen aktivitet på de forskellige kredssider, og i enkelte tilfælde har kredsen og DGI i fællesskab lavet deres egen badmintonhjemmeside, eksempelvis www.badmintoninordjylland.dk.
Indstilling:
Administrationen ønsker, at Hovedbestyrelsen tilkendegiver sin holdning til dette spørgsmål, om kredsenes egne hjemmesider.
Beslutning:
Hovedbestyrelsen beslutter at give spørgsmålet videre til de to kredsrepræsentanter, som undersøger med de respektive kredse i øst og vest, om der er et reelt behov for at lægge kredsenes hjemmesider over i det nye Badminton Danmark–design, og om der overhovedet er behov for at opretholde
disse hjemmesider.

02.04

Årets Ungdomsklub

Arbejdsgruppen har evalueret dette første års fælles uddeling af awards (3 priser) og er kommet
frem til enkelte justeringer i konceptet. Har samtidig aftalt en markedsføring for næste års uddeling,
lige så snart der foreligger en dato for arrangementet. Dog udestår der nogle enkelte spørgsmål ift.
de årlige priser, som Badminton Danmark traditionelt har uddelt.
Specielt prisen ”Årets Ungdomsklub” ser arbejdsgruppen gerne implementeret i det fælles awardarrangement, så vi samlet har fire (4) priser til uddelingen. Ligeledes vil arbejdsgruppen kraftigt appellere til, at der maksimalt indstilles otte (8) kandidater til hver pris. Ved flere indstillinger vil arbejdsgruppen overveje at skære det antal, som går videre til selve award–arrangementet ned til maksimalt fem (5) eller (3) kandidater i hver kategori. Hovedbestyrelsen bedes i den forbindelse tage
beslutning om, hvorvidt
1) Årets Ungdomsklub skal indgå i det fælles award–arrangement
2) Årets Spiller/Årets Komet (talent) fortsat skal uddeles ifm. DM
3) Årets Talentpris (elitetrænerpris) fortsat skal uddeles ifm. UDM
Uddelingen af awards vil i 2020 finde sted den 18. april som afslutning på Badmintonforum forud
for Final4 (Bronze- & Guldkamp) i Brøndbyhallen/Idrættens Hus, hvilket netop er besluttet på seneste
møde i den fælles styregruppe.

Badminton Danmark · Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
CVR: 1369 3315 · Bank: 2217 8390133333 · T: +45 7060 5076 · M: info@badminton.dk · W: badminton.dk

Indstilling:
Det anbefales, at Hovedbestyrelsen beslutter, at prisen for Årets Ungdomsklub slås sammen med de
øvrige fælles priser (awards) sammen med DGI.
Beslutning:
Hovedbestyrelsen beslutter, at Årets Ungdomsklub fortsat skal være en ren Badminton Danmark-pris,
som fortsat uddeles ifm. DMU. Her opfordrer Hovedbestyrelsen til, at prisuddelingen bør ske om søndagen inde i hallen inden kampene begynder.

03.00

Almindelig drøftelse

03.01

DIF’s politiske program 2021-2024

Hovedbestyrelsen har en lang og konstruktiv drøftelse af oplægget til DIF’s kommende politiske
program.
Formand René Toft fik på baggrund af drøftelsen en række nye impulser og forslag til den videre
diskussion og drøftelse med DIF, ikke mindst på det kommende budgetmøde den 04. oktober
2019.

03.02

Badminton Danmarks politiske program 2021-2024

Punktet blev drøftet sideløbende med punkt 03.01.

03.03

Evaluering af repræsentantskabsmødet/badmintonforum den 11. maj 2019 i DGI Huset
Vejle

Hovedbestyrelsen overvejer fremadrettede tiltag, som kan skabe involvering, engagement og større
deltagerantal.

04.00

Eventuelt/orientering

Direktør Bo Jensen er på Taiwan i uge 36 til møder med bl.a. VICTOR, CTBA og BWF.
Eliteansvarlig Kenneth Larsen fortæller, at Skovshoved Badminton er i gang med at etablere netværkssamarbejde med Hørsholm Badminton Klub og vil bl.a. spille sin udflytterkamp i Badmintonligaen hos Hørsholm Badminton Klub. Tilsvarende arbejder Højbjerg Badminton Klub også med tiltaget ved at samarbejde om udflytterkampen med Grindsted Badmintonklub.
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