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Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2019/2020 

”HB03 2019/2020” 

Tirsdag den 08. oktober 2019 

BESLUTNINGSREFERAT 

 

SCANDIC ODENSE 

Hvidkærvej 25 

5250 Odense 

 

Kl. 15:30-22:00 

 

Deltagere 

Bo Jensen, Direktør 

René Toft, Formand 

Jens Dall-Hansen, Næstformand 

Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig 

Kenneth Larsen, Eliteansvarlig 

Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig 

Karsten W. Hansen, Holdturneringsansvarlig 

Martin Andersen, Udvikling- og Breddeansvarlig 

Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst (deltagende fra kl. 16:15) 

Karl Christian Thomsen, Kredsansvarlig Vest (mødt i stedet for Kristian Hedelund, Kredsansvarlig Vest) 

 

Gæst 

Brian Bach Moesgaard, Konkurrence- & Eventchef (deltagende fra kl. 17:30 og indtil middagen) 

 

Referent 

Bo Jensen, Direktør 
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Afbud 

Kristian Hedelund, Kredsansvarlig Vest 

 

 

00.00  Godkendelse af dagsordener 

Dagsordenen er godkendt med tilføjelse af punkterne 01.04, 02.04 og 02.05. 

 

00.01  Siden sidst 

De skriftlige beretninger suppleres med følgende mundtlige kommentarer og spørgsmål: 

Formand René Toft: 

Beklager, at bilag vedr. kommissorium for trænerlicens og referat fra dialogmøde med kredsene først blev 
udleveret på mødet. 

Fortalte kort om 90-års-jubilæumsreception i Sakskøbing. 

Et længere mundtligt referat fra dels møde i 60 %-klubben og dels budgetmødet med DIF (3.–5. oktober 
2019) afgives til Hovedbestyrelsen med fokus på valg til DIF’s bestyrelse, de enkelte forbunds indflydelse på 
valg og beslutninger i DIF–regi, hvor de store forbund (9), der repræsenterer mere end 60 % af samtlige med-
lemmer er i mindretal ift. de små forbund, der medlemsmæssigt udgør ca. 30 %. 

Herefter følger en orientering omkring den forestående renovering af store dele af Idrættens Hus, der vil 
medføre en årlig huslejestigning på min. 2,25 % de næste 10 år. 

Berører også kort lige DIF’s forslag til nyt politisk program, strategiaftalerne og dermed fordelingen af økono-
misk støtte. 

Næstformand Jens Dall-Hansen: 

Ingen bemærkninger. 

Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen: 

Orienterer kort lige om budgetprocessen ift. udvalgene og tilskud fra Københavns Kommune om tilskud til 
Ketsjerhuset. 

Eliteansvarlig Kenneth Larsen: 

Ingen bemærkninger. 

Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen: 

Ingen bemærkninger. 

Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen: 

Ingen bemærkninger. 

Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen: 

Supplerer under punktet om Ungdomsudvalget. 
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Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen: 

Ingen bemærkninger. 

Direktør Bo Jensen: 

Side 2 og 3 i ”Siden sidst” under den lukkede dagsorden hører faktisk til under ”Siden sidst” under den åbne 
dagsorden, men Sekretær Anni Hansen har desværre fået byttet lidt rundt på papirerne, da hun scannede 
dem ind. 

Kulturministerens planlagte besøg på Nationalt Elite Trænings Center mandag den 07. oktober 2019 blev 
desværre aflyst grundet ministerens barsel. Ministeren var inviteret for ved selvsyn at kunne observere mil-
jøet og trivslen hos atleterne, snakke med både trænere og atleter og således konstatere, at miljøet og trivs-
len på Nationalt Elite Trænings Center er rigtig god. 

Orienterer kort om materialet fra DIF (sendt til Formand René Toft) omkring god ledelse i specialforbundene 
og deres tilbud om en målrettet uddannelse for bestyrelsesmedlemmer. Næstformand Jens Dall-Hansen fo-
reslår, at Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund bliver tilbudt at komme med på kurset, der handler om ”intro-
duktion til bestyrelsesarbejdet”. 

Giver en uddybning på baggrund af spørgsmål fra bl.a. Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen omkring overar-
bejde/afspadsering og specielt kultur, der giver anledning til en længere snak i Hovedbestyrelsen om den øn-
skede kultur i vores fællesskab/organisation. 

 

 

01.00  Økonomi  

 

01.01  Status på regnskab 2019 pr. 30. september 2019 

Direktør Bo Jensen fremlægger status på regnskab pr. 30. september 2019. 

Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen har enkelte spørgsmål til de enkelte eventbudgetter, hvor der er en del 
udsving ift. budgettet. Direktør Bo Jensen svarer, at det dels bygger på større tilmelding end forventet og der-
med også øgede udgifter, og dels, at vi for flere af eventene ikke har et tilstrækkeligt budgetmateriale at ar-
bejde med, da det er en ny måde at opstille budgettet på i indeværende år. Næste år er vi klogere og tilpasser 
budgettallene. 
 
Næstformand Jens Dall-Hansen har et afklarende spørgsmål omkring ansøgninger til udviklingspuljen. Ho-
vedbestyrelsen fastslår, at alle kredse kan søge, men kredse med trængt økonomi har en forrang ved mange 
ansøgninger. 
 
Vi har modtaget en ansøgning fra Jesper Søndergaard, dommer i døvebadminton, som har ansøgt om tilskud 
til sin rejse til Hong Kong, hvor han er udvalgt til at være dommer. Sidst Jesper Søndergaard var afsted, bi-
drog Badminton Danmark med kr. 10.000, mens resten blev samlet ind via bl.a. crowd-funding på Facebook. 
Administrationen ønsker at imødekomme den nye ansøgning på samme vilkår, men da der ikke tidligere har 
været præcedens for at yde tilskud til dommerudgifter ifm. døvebadminton, foreslår Administrationen, at der 
fra 2020 afsættes ekstra midler hertil i budgettet for Dommerudvalget, som således fremover administrerer 
tilskud til disse aktiviteter. 
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Indstilling: 

Hovedbestyrelsen godkender den fremlagte status og tilslutter sig Administrationens forslag om at lægge ud-
gifter til dommere udsendt til turneringer for døve ind i dommerbudgettet fra 2020 og fremadrettet. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter at tage den fremlagte status til efterretning og imødekomme ansøgningen fra Je-
sper Søndergaard samt fra 2020 at lægge et budget til udsendelse af dommere til døvebadminton ind i budget-
tet for Dommerudvalget. 

 

01.02  1. behandling budget 2020 

Direktør Bo Jensen fremlægger et oplæg til budget 2020. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter at godkende det fremlagte budgetudkast. Endeligt budget for 2020 behandles på 
næste Hovedbestyrelsesmøde, ”HB04 2019/2020,” den 27. november 2019. 

 

01.03  Rejserefusion i DH-turneringen  

På baggrund af en henvendelse fra Slagelse Badminton Klub skal Hovedbestyrelsen vurdere, om der er basis 
for ændringer i den vedtagne rejserefusionsordning. Hovedbestyrelsen har senest vedtaget, at såvel 3. divi-
sion som Danmarksserien har ingen rejserefusion. Samtidig med denne vedtagelse blev indskuddet for 3. 
divisionsholdene nedsat med kr. 5.000 pr. hold. 

Hvis Hovedbestyrelsen vedtager ændringer, skal det med i vurderingen, at der fremover også kan komme 
hold med lignende udfordringer i både 3. division og Danmarksserien, idet Danmarksserien i den nye struktur 
ikke er geografisk med Storebælt som skillelinje. En ændring må ligeledes forvente at skabe præcedens. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter, at alle klubber i 3. division, der skal mere end 2 gange tur/retur over Storebælts-
broen i løbet af sæsonen 2019/2020, vil få deres broudgifter refunderet via rejserefusionsordningen. 

 

01.04  Kredsøkonomi 

Punktet blev tilføjet på baggrund af et ønske fra Badminton Midtjylland. 

Bilag: 

Der var ingen bilag, men en mundtlig orientering fra Næstformand Jens Dall-Hansen (og formand for Bad-
minton Midtjylland). 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen skal ikke tage stilling til problematikken i dag, da Badminton Midtjylland på et kommende 
møde fremsender et konkret forslag til udligning mellem kredsene. 
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Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter at afvente et konkret udspil fra Badminton Midtjylland. Der ændres ikke på den ved-
tagne fordeling/udligning i denne sæson. 

 

 

02.00  Beslutning 

 

02.01  Ændringer i Reglement for Badminton Danmarks Dommerudvalg 

Der har været afholdt en del møder med mange af vores dommere. Her har der bl.a. været diskuteret, hvad 
reglerne skal være for dommernes årlige virke. 

Specielt ”§3, Aktivitetsudvalget, Stk. 5” har været til diskussion. Det er bred enighed om, at der bør ske en ud-
dybning i forhold til vores 3 grupperinger af dommere: 

Forbundsdommere/nationale forbundsdommere 

Kredsdommere 

Dommere 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter at overdrage opgaven med at præcisere §3, stk. 5 ”regler for dommere” til Dom-
merudvalget, der fremsender revideringen til områdeansvarlig/Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, der efter-
følgende kan godkende revideringen på vegne af Hovedbestyrelsen eller selvstændigt vælge at indbringe ende-
lig beslutning for Hovedbestyrelsen. 

Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen afklarer med Sekretær Anni Hansen omkring instruktion og udsendelse 
til Dommerudvalget. 

 

02.02  Funktions- & Ansvarsbeskrivelse for Ungdomsudvalget og dets formand 

Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen giver en kort orientering af mødet tidligere i dag med den nye 
formand for Ungdomsudvalget, Helene Petersen, der på baggrund af mødet nu er klædt på til at revidere det 
eksisterende kommissorium, så det bedre afspejler den aktuelle situation for Ungdomsudvalget, der først og 
fremmest skal rådgive, vejlede og komme med klare anbefalinger til en meningsfuld udvikling af børne- og 
ungdomsbadminton. 

Funktions- og ansvarsbeskrivelsen for Ungdomsudvalget og formanden udarbejdes parallelt hermed. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter, at Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen som områdeansvarlig godken-
der det endelige kommissorium for Ungdomsudvalget og udarbejder ansvars- og funktionsbeskrivelser, som 
efterfølgende godkendes af Hovedbestyrelsen pr. mail. 

Politisk ansvarlig i Hovedbestyrelsen for Konkurrence & Event og Konkurrence- & Eventchefen bør være faste 
deltagere på alle møder i Ungdomsudvalget (UU), hvorfor Hovedbestyrelsen beslutter, at de fremadrettet fast 
bliver inviteret til møderne i Ungdomsudvalget. 
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02.03  Kommissorium for udvalget vedr. trænerlicens 

Eliteansvarlig Kenneth Larsen fremlægger et forslag til kommissorium samt et forslag til arbejdsgruppens 
sammensætning. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter, med afsæt i at licensbegrebet ikke må støde nogen som helst med trænerambitio-
ner væk, men tværtimod gøre det til noget attraktivt og attråværdigt at tilegne sig en trænerlicens, at godkende 
det fremlagte forslag til kommissorium og sætte arbejdet i gang. 

 

02.04  DM-reglement 

Punktet blev tilføjet efter ønske fra Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen. 

I forlængelse af det vedtagne reglement for Senior Mesterrække Grand Prix-turneringerne er der nogle konse-
kvensrettelser, der skal implementeres, inklusiv det vedtagne krav om deltagelse i minimum 2 ud af 4 MGP-
turneringer (for spillere uden for top 30 på verdensranglisten) for at kunne spille Danmarksmesterskab. 

Bilag: 

Var lovet fremsendt i løbet af weekenden – i stedet udleveret af Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen på nær-
værende hovedbestyrelsesmøde. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen godkender de fremlagte forslag til konsekvensrettelser i MGP-reglementet. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter, at Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen sendes hjem med pålæg om at få udarbejdet 
de ønskede ændringer til DM-reglementet, som herefter godkendes på vegne af Hovedbestyrelsen af område-
ansvarlig (Eliteansvarlig) Kenneth Larsen. 

 

02.05  Holdturnering/DH-runder 

Punktet blev tilføjet efter ønske fra Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen. 

Efter fastlæggelse af holdturneringsrunderne for sæsonen 2019/2020 har det Indiske Forbund meldt ud, at 
PBL Den Indiske Liga er placeret i uge 4-6, hvilket kolliderer med 6. og 7. runde i DH-turneringen. Det skaber 
en del udfordringer for enkelte klubber, da flere af deres spillere forventes af skulle deltage i PBL- eller 
WT300-turneringer i østen. 

Hovedbestyrelsen har en længere diskussion omkring principper vs. hensyn til klubbernes planlægning og 
forbundets behov for at skabe sammenhængende træningspas i de få ”slots”, hvor alle spillere kan være 
hjemme på Nationalt Elite Trænings Center. Forbundet kommer ikke til at prioritere WT100- og WT300-turne-
ringer i østen i sin planlægning, så spillere, der ønsker at spille disse turneringer, kan muligvis få lov til at tage 
af sted af deres hovedtræner, hvis det ikke konflikter med spillernes sæsonmål. Men i sidste ende er det 
alene en sag, hvis Sportsligt Landstræner Team ikke har sagt nej, mellem spillerne og deres klub. 
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Bilag: 

Der var ingen bilag, men en mundtlig orientering fra Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen beslutter at være imødekommende ift. en flytning af 6. runde, der tilmed er en udflytter-
runde. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter at 6. runde kan flyttes i samarbejde med Kim Hansen i Administrationen sammen 
med den sportslige ledelse, hvis klubberne kan nå til enighed herom. 7. runde fastholdes, dog med mulighed 
for at spille tirsdag eller onsdag i samme uge. Dette er en enkeltstående dispensation fra Hovedbestyrelsen, 
kun gældende for indeværende sæson. 

Administrationen udsender en præcisering til klubberne omkring principperne for fastlæggelse af holdrunder. 

 

 

03.00  Almindelig drøftelse 

 

03.01  Konkurrence- & Eventchef Brian Bach Moesgaard 

Konkurrence- & Eventchef Brian Bach Moesgaard giver en kort orientering omkring følgende punkter: 

- Ranglisten. 
- Sæsonplanen. 
- Samarbejdet med DGI i lyset af, at Badminton Danmark nu drifter samtlige konkurrenceaktiviteter. 
- Vores IT–platform og planer for fremtiden. 
- Aktuel status på Denmark Open. 

 
Herefter blev hovedparten af tiden brugt på at orientere omkring ”Thomas & Uber Cup 2020”. 

 

 

04.00  Eventuelt/orientering 


