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Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2019/2020 

”HB05 2019/2020” 

Fredag den 07. februar 2020 

BESLUTNINGSREFERAT 

 

Ceres Park & Arena, lokale 24 

Stadion Allé 70 

8000 Aarhus C 

 

Kl. 13:30-20:00 

 

Deltagere 

Bo Jensen, Direktør 

René Toft, Formand 

Jens Dall-Hansen, Næstformand 

Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig 

Kenneth Larsen, Eliteansvarlig 

Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig 

Martin Andersen, Udvikling- og Breddeansvarlig 

Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst 

Kristian Hedelund, Kredsansvarlig Vest 

 

Referent 

Bo Jensen, Direktør 

 

Afbud 

Karsten W. Hansen, Holdturneringsansvarlig 

 

 

 



 

 
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   

00.00 Godkendelse af dagsordener 

I forhold til første udsendelse er der tilføjet et ekstra emne til behandling under pkt. 02.01 samt to nye punk-
ter hhv. 02.02 og 02.03. 

 

00.01 Siden sidst 

Formand René Toft: 

Byder velkommen og håber, at mødet ville blive konstruktivt, og at der vil blive truffet nødvendige og gode 
beslutninger. 

Havde et par yderligere kommentarer til mødet, den 10. december 2019, med DGI og toplederseminaret i Her-
ning i regi af DIF. 

Roser udflytterkampen, hvor ”Højbjerg” spillede sin kamp i Badmintonligaen i Grindsted. 

Næstformand Jens Dall-Hansen: 

Appellerer til, at sidste udsendelse af bilag ikke kommer dagen før mødet, men at Hovedbestyrelsen får lidt 
bedre tid til at gennemlæse de mange bilag. 

Eliteansvarlig Kenneth Larsen: 

Intet skriftligt bilag. 

Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen: 

Ikke yderligere at tilføje ift. den skriftlige beretning. 

Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen: 

Dommerudvalgets forslag til revidering af dommerreglementet kommer på næste hovedbestyrelsesmøde. 

Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen: 

Det planlagte møde i Ungdomsudvalget, der skulle have været afholdt tirsdag den 04.02.2020, blev aflyst. 
Satser på, at mødet bliver afholdt under DMU i Varde. 

Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen: 

Intet skriftligt bilag og heller ikke nogen mundtlige bemærkninger. 

Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund: 

Nævner, at mødet omkring fremtidig struktur/opgaveløsning i kredsene, som skulle have været afholdt 
samme formiddag (07.02.2020), var blevet aflyst. 

Direktør Bo Jensen: 

Intet yderligere at tilføje ift. den skriftlige beretning. 
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01.00  Økonomi 

 

01.01  Regnskab 2019 pr. d.d. 

Direktør Bo Jensen fremlægger regnskabet for 2019 til godkendelse. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkender regnskabet og det forventede årsresultat på ca. kr. 175.000 i overskud før eks-
tern revision har revideret regnskabet. Ekstern revision forventes at ville stille forslag om periodisering af ind-
tægterne, hvilket vi tidligere ikke har skønnet nødvendigt. 

 

01.02  Status økonomi 2020 

Direktøren Bo Jensen fremlægger status for økonomien pr. den 01. februar 2020 til godkendelse. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkender den mundtlige status, og at Administrationen fremadrettet kun udsender skriftlig 
status på driften og budgetopfølgning efter hver kvartalsafslutning med efterfølgende uddybning og spørgsmål 
på førstkommende hovedbestyrelsesmøde. 

 

01.03  Kredsøkonomi 

Indstilling: 

Der foreligger ikke nogen indstilling til behandling, men kredsrepræsentanterne giver en kort mundtlig oriente-
ring om den manglende enighed vedrørende et fælles forslag, der kan samle opbakning fra alle kredse.  

Beslutning:  

Punktet udgår som beslutningspunkt. 

 

 

02.00  Beslutning 

 

02.01  Behandling af forslag til ændring i Holdturneringsreglementet til sæson 2020/2021 

A.: 

Forslaget er stillet af Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen og omhandler, hvor mange hold, der er ligaklubbers 
2. hold, der kan/må være i 1. division.  

Bilag: 

Såfremt Hovedbestyrelsen fastholder sin principbeslutning om kun at ville tillade fire (4) 2. hold fra ligahold i 1. 
division, så skal Hovedbestyrelsen træffe beslutning om, hvordan dette forhold reguleres. Hertil har Lovud-
valge,  med udgangspunkt i de hidtidige bestemmelser, som regulerer samme forhold ift. det gamle DH–
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reglement, fremsendt sine principielle bemærkninger omkring oprykning og givet et bud på, hvordan disse hidti-
dige bestemmelser kan ratificeres, så de også dækker den nuværende situation. Bilagene er fremsendt torsdag 
den 06. februar 2020 til Hovedbestyrelsen. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen drøfter, om forslaget fra Anders Nielsen skal ”nyde fremme”, eller om Lovudvalgets forslag 
skal implementeres. 

Formand René Toft ”slår indledningsvis fast”, at beslutningen om, at der maksimalt kan være fire 2. hold fra 
ligahold i 1. division, alt andet alene handler om at tilpasse antallet af hold, der skal rykke op eller ned. 

Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen er lodret uenig i denne konklusion og mener, at begrænsningen skal fjernes 
helt. 

Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen supplerer, at begrundelsen for denne begrænsning bl.a. var at få top-
badminton spredt ud, hvorfor det for ham er vigtigt, at der netop ikke kommer for mange 2. hold i 1. division, da 
det vil begunstige de store klubber og deres ”tiltrækning” af talenter fra omengsklubberne. 

Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund supplerer og spørger ind til, hvorfor det er et problem, at de store klub-
ber har op til ét hold på hvert niveau ift. talentudvikling og udbredelsen af topbadminton. 

Eliteansvarlig Kenneth Larsen svarer, at det på ingen måde er et problem med eliteklubber ift. talentudviklingen, 
men at forståelsen af at udbrede topbadminton i øjeblikket er ved at blive fordrejet. Det handler om at få flest 
mulige klubber til at se sig selv som en del af topbadminton, også selvom de kortsigtet vil have bedre af at 
spille på et lavere niveau. 

Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen kan ikke støtte, hvis Hovedbestyrelsen fastholder beslutningen om at fast-
holde begrænsningen på fire hold i 1. division, men uanset hvad der besluttes, er det en ”tabersag” for alle par-
ter. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter, at der i indeværende sæson laves en undtagelse, der betyder, at alle de 2. hold til 
ligahold, som er kvalificeret til at spille i 1. division i sæsonen 2020/2021, accepteres at kunne rykke op, også 
selvom man derved overskrider antallet på maksimalt fire hold. Man fastholder dog den principielle beslutning 
i DH-reglementet om, at der maksimalt kan være fire 2. hold i 1. division, og at præciseringen af op- og nedryk-
ningsbestemmelserne færdiggøres inden mødet i Hovedbestyrelsen den 12. juni 2020. Opgaven placeres hos 
Holdturneringsudvalget, som med afsæt i de gamle bestemmelser, som Lovudvalget efterfølgende har forsøgt 
at tilpasse til den nye struktur, skal komme med deres bud på en tekst til reglementet, der sikrer, at maksimalt 
fire 2. hold til ligahold kan spille i 1. division i sæsonen 2021/22. 

B.: 

Forslaget er stillet af Holdturneringsudvalget og Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen og omhandler 
brugen af en ekstra herre/dame på holdene i Badmintonligaen. 

Bilag: 

Nuværende: 
§ 37 Holdkampen Stk. 1 En holdkamp i Badmintonligaen og 1. division omfatter 9 kampe, bestående af 2 
mixeddoubler, 2 damesingler, 2 herresingler, 1 damedouble og 2 herredoubler. Som udgangspunkt anvendes 4 
herrer og 3 damer, som alle skal spille to kampe i to forskellige kategorier. Det er dog tilladt at benytte en eks-
tra herre og/eller en ekstra dame således at der bliver 2 herrer og/eller 2 damer, som kun spiller en kamp. Den 
ekstra herre og/eller den ekstra dame kan i samme spillerunde deltage på klubbens lavere rangerende hold. 
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Den pågældende herre og/eller dame kan i den efterfølgende spillerunde atter spille på klubbens hold i Badmin-
tonligaen, 1. division og lavere rangerende hold, dog maksimalt 2 hold, uanset den generelle regel i § 43.    
 
Nyt forslag: 
§ 37 Holdkampen Stk. 1 En holdkamp i Badmintonligaen og 1. division omfatter 9 kampe, bestående af 2 
mixeddoubler, 2 damesingler, 2 herresingler, 1 damedouble og 2 herredoubler. Som udgangspunkt anvendes 4 
herrer og 3 damer, som alle skal spille to kampe i to forskellige kategorier. Det er dog tilladt at benytte en eks-
tra herre og/eller en ekstra dame således, at der bliver 2 herrer og/eller 2 damer, som kun spiller en kamp.  
 
Begrundelse: 
Ved opstart af denne sæson fik vi indført et spændende tiltag omkring EKSTRA SPILLER på LIGA og 1. DIV.  
I HB lyttet vi os til arbejdsgruppens tanke omkring muligheden for en kommende talent, at få chancen på klub-
bens 1. hold. HU har flere gange evalueret og drøftet plus/minus for dette gennem sæsonen. 
Vi er nu kommet frem til, at vi gerne vil bede HB om, at det IKKE skal fortsætte til den kommende sæson. 

Det bliver efter vores opfattelse mere brugt som en forstærkning af underliggende hold kontra det som var hen-
sigten, at en talent fik chancen. De store klubber har derved en ekstra fordel. 

Vi ønsker gerne dette besluttet, så administrationen kan melde det ud til klubberne NU, så de kender næste sæ-
sons opstart inden de lukker alle aftaler med spillere til deres hold. 
 
Bemærkninger fra administrationen: 
Det er administrationens vurdering, at en ændring i DH-reglementet der betyder, at en ”ekstra spiller” ikke kan 
benyttes på to forskellige hold i samme spillerunde, i høj grad vil være med til at forenkle reglerne for holdsæt-
ning i DH-turneringen. Dette vurderes særligt i forhold til omfanget af henvendelser, der har været rettet til ad-
ministrationen i denne sæson. Det er samtidig vores vurdering, at der blandt langt hovedparten af DH-klub-
berne vil være opbakning til forslaget om at ændre reglerne for ”ekstra spillere”. 
 
Indstilling: 

Hovedbestyrelsen drøfter, om forslaget skal nyde fremme. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter, at forslaget fra Holdturneringsudvalget og Holdturneringsansvarlig Karsten W. 
Hansen skal implementeres i DH–reglementet med virkning fra sæsonen 2020/2021. Holdturneringsudvalget 
får til opgave at implementere rettelsen i DH–reglementet, som skal endeligt godkendes inden hovedbestyrel-
sesmødet den 12. juni 2020. 

 

02.02  Tilretning af DM-reglementet 

Forslaget er stillet af sportschef Jens Meibom, idet der ifm. tilmeldingen til dette års DM er opstået nogle 
situationer, der kræver præcisering af DM–reglementet: 

a. P.t. står der i reglementet, at alle spillere skal være fyldt 17 år senest den 1. januar for at kunne del-
tage. Denne regel er i modstrid med vores reglement for dels deltagelse i seniorturneringer, dels del-
tagelse i den nye Grand Prix Mesterrække Circuit, der jo netop er kvalifikationsgivende ift. deltagelse 
i DM. Reglen bør ændres, så den følger reglen for deltagelse i DH–turneringen. 
 

b. Det bør præciseres i DM–reglementet, at i fald der ikke er nok tilmeldte i en kategori (<20 spil-
lere/par) kan den sportslige ledelse vælge at supplere kategorien op med spillere/par, der ikke 
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umiddelbart lever op til kravet om at have spillet min. to GPM–turneringer. Reglen om deltagelse i 
min. to GPM–turneringer er tænkt som et ”greb”, der skal understøtte GPM–turneringerne, og ikke 
som en regel, der skal forhindre spillerne i at deltage i DM. 
 

c. I den kollektive landsholdsaftale har spillerne en forpligtigelse til at deltage i DM, men forpligtigelsen 
er ikke præciseret, så i princippet kan en singlespiller vælge kun at tilmelde sig i double eller en doub-
lespiller kan vælge at tilmelde sig med en anden makker, end den man egentlig er kvalificeret til at 
deltage sammen med. Ønsker HB en skærpelse af forpligtigelsen, så vi sikrer, at de bedste spillere 
ikke kun deltager, men deltager i minimum den kategori, hvori de er kvalificeret, samt med den doub-
lemakker de har kvalificeret til deltagelse med, skal dette præciseres i DM – reglementet. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter, at alle tre ændringsforslag (a., b. og c.) skal implementeres i DM–reglementet, og 
at Administrationen i samarbejde med Lovudvalget skal udarbejde den endelige tekst til reglementet. 

 

02.03  Klubbernes objektive forpligtigelser jf. Holdturneringsreglementet (DH–reglementet) 

Forslaget er stillet af Administrationen, idet det i dag i DH–reglementet ikke fremgår eksplicit, at klubberne 
har en objektiv forpligtigelse til at overholde landets love ift. momsbetaling, tilbageholdelse og indbetaling af 
A-skat, lovlig arbejds- og opholdstilladelse for ikke–EU/EØS-borgere (herunder England) etc. Vi har kun be-
skrevet de objektive forpligtigelser ifm. doping, matchfixing og anden uetisk adfærd. Den manglende præci-
sering af disse forpligtigelser bevirker, at sager af ovenstående karakter ikke kan indbringes for Disciplinær-
udvalget, men alene kan indberettes til relevante myndigheder 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter at indføre denne præcisering og pålægger Administrationen, sammen med Lovud-
valget, at udfærdige den endelige tekst til reglementet. 

 

 

03.00  Almindelig drøftelse 

 

03.01  BWF’s strategiplan 2020-2024 

Direktør Bo Jensen har haft en række møder i Kuala Lumpur, herunder hvordan BWF’s strategiplan vil ud-
mønte sig i perioden 2020-2024. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen pålægger Direktør Bo Jensen, sammen med Administrationen, at arbejde videre med de alle-
rede formulerede ønsker/krav til BWF’s strategiplan. 

 

 

04.00  Eventuelt/orientering 


