
  

 
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   

Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2019/2020 

”HB07 2019/2020” 

Tirsdag den 12. maj 2020 

BESLUTNINGSREFERAT 

 

SCANDIC ODENSE 

Hvidkærvej 25 

5250 Odense 

 

Kl. 15:30-21:00 – mødet slut kl. 22:30 

 

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 (ikke deltagende fra kl. 21:50 – forlader mødet under punkt 03.02 og del-
tager ikke i beslutningerne vedr. punkterne 03.02-04.03) 

Kristian Hedelund, Kredsansvarlig Vest (deltagende fra kl. 18:30) 

 

Gæst 

Jens Meibom, Elite- og Sportschef 

 

Referent 

Bo Jensen, Direktør 
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Afbud 

 

 

00.00  Godkendelse af dagsordener 

Mødet indledes med punkt 03.01, hvorefter man overgår til gennemgang af dagsordenerne. 

Der er følgende korte mundtlige bemærkninger til punktet: 
 

00.01  Siden sidst 

Direktør Bo Jensen: 
Har været fuldt ud optaget af at afbøde de værste konsekvenser for vores sport og forbund og de mange 
planlagte arrangementer i 2020 siden sidste møde i Aarhus. Det vil blive omfattende at opliste alle de Skype-, 
Team-, BlueJeans- og Zoom-møder, som Direktør Bo Jensen har deltaget i de seneste 2–3 måneder.  
    
Punkt 03.04 og 03.07 gennemgås under ”Siden sidst”. 
 
Næstformand Jens Dall-Hansen: 
Ingen bemærkninger. 
 
Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen: 
Ingen bemærkninger. 
 
Eliteansvarlig Kenneth Larsen: 
Er ikke deltager i den videre proces vedr. trænermodel. 
 
Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen: 
Ingen bemærkninger. 
 
Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen: 
Ingen bemærkninger. 
 
Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund: 
Ingen bemærkninger. 
 

 

01.00  Økonomi 

 

01.01  Endeligt regnskab 2019 

Direktør Bo Jensen fremlægger det endelige reviderede årsregnskab for 2019 til underskrivelse af Hovedbe-
styrelsen. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkender regnskabet, der herefter underskrives af den samlede Hovedbestyrelse. 
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01.02  Status på regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 

Direktør Bo Jensen giver en kort status på driften pr. 31. marts 2020, og hvordan nedlukningen af al inden-
dørsidræt siden 11. marts 2020 (foreløbig gældende t.o.m. 08. juni 2020) har påvirket Badminton Danmarks 
økonomi. P.t. kendes endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Alene i 2. kvartal 2020 forventes et 
omsætningstab på ca. kr. 8 millioner, hvorfor der er søgt om kompensation for faste omkostninger og kom-
pensation for aflyste arrangementer med mere end 350 deltagere/tilskuere. En stor del af medarbejderne i 
Administrationen, alle ungdomslandstrænerne og alle trænerne på de regionale talent- og elitecentre er helt 
eller delvist sendt hjem med løn. Badminton Danmark modtager lønkompensation for disse medarbejdere 
foreløbig frem til og med 08. juli 2020. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tager den fremsendte status og mundtlige opdatering til efterretning. 

 

01.03  Orientering om foreløbigt forslag til ny kontingentstruktur og fordeling af kredsenes andel 

Direktør Bo Jensen gennemgår en serie beregninger, der både har fokus på at løse problematikken for speci-
fikt C–klubber og fokus på løsning af fordelingen af kredsens andel af det samlede kontingent mellem de 
enkelte kredse. Beregningerne tager udgangspunkt i en omlægning af hele måden, kontingentet opkræves 
på, således at uanset aktivitetsniveau så betaler man som klub - uanset geografi - det samme, men differen-
tieret, kontingent for hhv. C-, B- og A-medlemmer. For de helt små klubber på C–niveau vil det betyde billigere 
kontingent, samtidig med at stigningen følger udviklingen i medlemstallet, og ikke som nu bestemte med-
lemsintervaller. Modellen åbner også op for, at kredse, som vil øge deres kontingentindtægter, kan regulere 
satsen for hhv. A- og B-medlemmer ved at bede Badminton Danmark om at opkræve et særligt tillæg for 
kredsens medlemmer. 

De foreslåede satser er hhv.  BD    Kreds  Kreds  Total 
        Basis  Basis  Tillæg *) 
A-medlemmer:     21,00    21,00    xx,xx      42,00 
B-medlemmer:     16,00    16,00    xx,xx       32,00 
C-medlemmer:         8,50        8,50       0,00    17,00 
*) Tillægget er variabelt fra kreds til kreds og besluttes individuelt. Tillægget meddeles forbundet senest 01. 
maj 
 
Der er bred tilslutning til princippet i modellen, dog med ønske om, at kredsene selvstændigt bestemmer det 
samlede beløb af ”Kreds Basis” og ”Kreds Tillæg” uden et loft fastsat af Badminton Danmark. 
 
Beslutning: 

Hovedbestyrelsen vedtager enstemmigt det fremlagte forslag, der endeligt skal godkendes på repræsentant-
skabsmødet af repræsentantskabet i 2020. Der opkræves kontingent i 2020 efter den i november 2018 af Ho-
vedbestyrelsen besluttede model. Administrationen udarbejder forslag til ændring af medlemsreglementet og 
Badminton Danmarks Love, der efterfølgende sendes til Lovudvalget. 

 

 

02.00  Beslutning 
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02.01  Dommerudvalgets (DU) forslag til ændringer i dommerreglementet 

Dommerudvalget har på sit seneste møde, den 18. januar 2020, diskuteret de ændringer, som Hovedbestyrel-
sen har bedt dommerne om at lave med baggrund i den uro, der var i begyndelsen af sæsonen. Det er nu 
dette forslag, som Dommerudvalget fremsender til Hovedbestyrelsens godkendelse. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen vedtager Dommerudvalgets forslag til ændringer i ”Reglement for Badminton Danmarks 
Dommerudvalg”. 

 

02.02  Tilpasninger/præciseringer af DH-reglementet 

Holdturneringsudvalget har fremsendt følgende forslag til præcisering: 

- Mail af den 8. maj 2020 – ”Hvordan findes de fire 2. hold til Ligahold i 1. division”. 
- Ændringsforslag til DH–reglementet gældende fra sæsonen 2020/2021. 

Efterfølgende har Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen fremsendt et forslag, hvor Badmintonligaen 
udvides til 10 hold og begrænsningen på maksimalt fire 2. hold til Badmintonligahold i 1. division afskaffes. 
Holdturneringsudvalget har haft forslaget (oprindeligt udarbejdet af Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen) til 
behandling, men Holdturneringsudvalget var delt med 3 for og 3 imod forslaget, hvorfor der ikke foreligger en 
samlet indstilling til Hovedbestyrelsen omkring dette forslag. 

Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen redegør indledningsvis for hele processen siden 07. februar 
2020, herunder diskussionerne i Holdturneringsudvalget om det efterfølgende forslag omkring udvidelsen af 
Badmintonligaen og fjernelsen af begrænsningen på hold i 1. division. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen skal tage en beslutning ift. de to forslag og beslutte de heraf følgende konsekvenser af det 
vedtagne forslag. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter følgende efter afstemning med stemmerne 7 for og 1 imod – eventansvarlig Jea-
nette Lund Clausen har erklæret sig inhabil: 

Badminton Danmarks Hovedbestyrelse beslutter på sit møde den 12. maj 2020, at Badmintonligaen fra sæson-
start 2020/2021 udvides fra 8 til 10 hold. 
 
Hovedbestyrelsen beslutter samtidig at afskaffe den nuværende begrænsning på maksimalt fire 2. hold i 1. 
division. 

 

02.03  Afslutning på Holdturneringen 2019/2020 

Hovedbestyrelsen skal forholde sig til Badmintonligaen (DH–turneringen). 

Situationen er bl.a. følgende, efter at Sundhedsmyndighederne har givet grønt lys til en afvikling: 
- Final4 må gennemføres uden tilskuere. 
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- Forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer er ikke gældende ift. Final4 (men gælder for al træning). 
- Afstandskravet på min. 1 meter er ikke gældende ift. Final4 (men er gældende for al træning). 

 
Klubberne har tidligere pr. telefon den 14. april 2020 givet udtryk for, at de gerne vil spille, hvis det blev mu-
ligt, dog med visse betingelser: 

- Der skal være mulighed for at træne i 3–4 uger inden Final4 (kan løses ved at skubbe Final4 til den 
19.–20. juni 2020). 

- De skal kunne stille i noget nær stærkeste opstilling, hvilket betyder, at de skal kunne råde over deres 
udenlandske spillere. Specielt Vendsyssel er ikke interesseret i at stille op uden deres syv udenland-
ske spillere - det samme gælder til dels Solrød Strand. Denne udfordring er i dag løst og bekræftet af 
DIF efter dialog med Udenrigsministeriet og politiet. 

- Det skal kunne foregå på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, hvilket, Sundhedsmyndighederne har 
bekræftet, er tilfældet efter dialog med DIF. 

 
Vendsyssel har her til aften (12. maj 2020) udtrykt forbehold for at deltage. 
 
Indstilling: 

Administrationen indstiller til Hovedbestyrelsen, at Final4 gennemføres på ovenstående præmisser. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter, at Final4 skal gennemføres på de anførte præmisser og med de gældende 
sundhedsmæssige restriktioner, også selvom Vendsyssel fastholder deres afbud. I tilfælde af, at Vendsyssel 
fastholder deres afbud, tilbydes nr. 5 i Badmintonligaens grundspil pladsen i Final4. Direktør Bo Jensen afklarer 
med Vendsyssel hurtigst muligt, om de vil deltage eller fastholde deres afbud. 

 

 

03.00  Almindelig drøftelse 

 

03.01  Elite- og Sportschefen fremlægger status i Team Elite & Talent 

Takker for invitationen, er glad for muligheden for at komme denne ene gang om året og give en status på 
elitearbejdet. 

Roser Hovedbestyrelsen for sin opbakning til ledelsen ift. spillerkonflikten. Det var en nødvendig kamp, der 
har skabt en meget mere klar aftale, en fortsat meget fordelagtig aftale for spillerne og en aftale med reduce-
rede konflikter og stridigheder til et absolut minimum mellem Spillerforeningen og Badminton Danmark. 

Gennemgår resultatmålene for 2019, som er overvejende opfyldt (PP–præsentation). 

Gennemgår udviklingsmålene, herunder bl.a. udsmykning af det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby, 
udvikling og implementering af ny talentudviklingsstrategi og præstationsanalyse. 

Har også gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt spillerne på det Nationale Elite Træningscenter, 
hvor den generelle konklusion er ”høj grad af tilfredshed”. Vil blive gentaget årligt. 

Orienterer om det nye samarbejdsudvalg – det har dog ikke været muligt at samle udvalget i løbet af 2019. 

Orienterer om sine kaffemøder i slutningen af 2019 med samtlige spillere, en god proces. 
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Hovedbestyrelsen og Elite- og Sportschef Jens Meibom har herefter en længere dialog omkring kultur og læ-
ring. 

Gennemgår herefter resultatmålene for 2020, hvoraf flere er enten aflyst eller udskudt (EM individuelt, OL og 
VM for hold) og udviklingsmålene: 

1) Ny elitestrategi 

2) Advisory Board 

3) Fortsat implementering af Talentudviklingsstrategien 

4) Kulturudviklingsprocessen. 

Berører også kort udfordringerne i 2020, herunder bl.a. generationsskifte i dublekategorierne, øget kommerci-
alisering, flere turneringer og øget international konkurrence. 

Badminton Midtjylland efterlyser lidt mere dialog med Jens Grill Andersen omkring bl.a. talentcentrene i Aar-
hus og Kolding. 

 

03.02  Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde 2020 den 13. juni 2020 

Tidligere udsendt bilag ”HB07 2019/2020 – 03.02 A ÅBENT”/”Reglement for medlemskab af Badminton Dan-
mark” + ændring om opkrævning af kontingent, jf. punkt 01.03 hér i dagsordenen: Hovedbestyrelsen bakker 
op om forslaget. 

Tidligere udsendt bilag ”HB07 2019/2020 – 03.02 B ÅBENT”/”Badminton Danmarks Appeludvalg”: Hovedbe-
styrelsen bakker op om forslaget. 

Tidligere udsendt bilag ”HB07 2019/2020 – 03.02 C ÅBENT”/”Badmintonmuseet etableres som fast § 20-
udvalg under Badminton Danmark”: Hovedbestyrelsen bakker op om forslaget. Indstilling til årsmødet udar-
bejdes af Kim Hansen fra Administrationen. 

Tidligere udsendt bilag ”HB07 2019/2020 – 03.02 E ÅBENT”/”Ændring af lovens §16, stk. 2, pkt. 8 og 9”: Ho-
vedbestyrelsen bakker op om forslaget. 

På baggrund af regeringens udmeldinger torsdag den 06. maj 2020, hvor forsamlingsforbuddet på de nuvæ-
rende 10 personer maks. hæves til 50 personer efter den 08. juni 2020, kan det ikke lade sig gøre at gennem-
føre et fysisk repræsentantskabsmøde (årsmøde) som planlagt lørdag den 13. juni 2020. Styregruppen Bad-
minton Danmark og DGI drøftede allerede denne eventuelle problematik på deres møde den 04. maj 2020, 
hvor man principbesluttede, at i fald et fysisk fælles årsmøde ikke kunne gennemføres som planlagt (kræver, 
at minimum 150–170 personer lovligt kan forsamles), så vil man udskyde det fælles årsmøde til primo sep-
tember måned 2020. Styregruppen Badminton Danmark og DGI har efterfølgende i udmelding den 07. maj 
2020 bekræftet, at man vælger at udskyde det fælles årsmøde. 

Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen argumenterer for, at Styregruppen Badminton Danmark og DGI ikke har 
mandat til at træffe en sådan beslutning om udsættelse af årsmødet, da den kun kan træffes af Hovedbesty-
relsen iht. Love for Badminton Danmark. Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen argumenter for, at force majeure 
fordrer, at man anvender den mindst indgribende løsning til at afbøde force majeure, hvilket ikke er en udsæt-
telse. Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen vil derfor have, at man undersøger enten muligheden for at dele års-
mødet op i mindre grupper, der deltager via storskærme, eller afholder mødet virtuelt. Kredsansvarlig Øst An-
ders Nielsen vil derfor have beslutningen erklæret ugyldig og årsmødet gennemført som planlagt den 13. juni 
2020. 
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DIF har d.d. (den 12. maj 2020) meddelt, at deres udskudte årsmøde (den 20. juni 2020) ligeledes aflyses og 
eventuelt udskydes. Man er ved at undersøge mulighederne for at gennemføre årsmødet virtuelt, men det 
kræver investering i teknologi, som bl.a. kan håndtere 150–200 deltagere, verificering af delegerede og stem-
meberettigede, sikkerhed ifm. valghandlinger etc.  

Badminton Danmark vil på tilsvarende vis skulle indkøbe et tilsvarende system, såfremt Hovedbestyrelsen 
beslutter sig for at gennemføre sit årsmøde virtuelt, da man ikke har den nødvendige teknologi til rådighed. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter at udskyde årsmødet til den 12. september 2020 med uændret dagsorden, hvilket 
betyder, at de oprindelige datoer for indstilling af kandidater (torsdag den 14. maj 2020) og indstilling af for-
slag (fredag den 15. maj 2020) fastholdes. Skrives ud til kredsene og lægges på badminton.dk. Der skrives se-
parat ud til allerede tilmeldte deltagere via Lars Folmer Jensen. 

 

03.03  Divergens mellem Love for Badminton Danmark og kredsenes love 

Direktør Bo Jensen giver med henvisning til seneste møde, den 07. februar 2020, hvor en række eksempler 
blev fremlagt på divergens mellem Badminton Danmarks og kredsens love, en orientering om arbejdet i Lov-
udvalget, der efter en mere gennemgribende gennemgang af kredsenes love og reglementer kan konkludere: 

”Lovudvalget har, som Hovedbestyrelsen besluttede efter ”HB05 2019/2020”, påbegyndt sin nøjere gennem-
gang af Badminton Danmarks og kredsenes love, og har konstateret, at de fastsatte regler i Love for Badmin-
ton Danmark og Reglement for Medlemskab af Badminton Danmark (Medlemsreglementet) ikke er imple-
menteret fuldt ud i kredsenes love/vedtægter. Det gælder ligeledes nogle af DIF’s fastsatte regler. 

Udgangspunktet for implementering af Badminton Danmarks regler findes i lovenes: 

§6 Love og bestemmelser  

Stk. 1 Badminton Danmarks love, amatørregler og øvrige reglementer gælder umiddelbart for 
kredse, klubber og klubmedlemmer, ligesom disse skal følge de af Badminton Danmark til en-
hver tid fastsatte regler for badmintonturneringer, for oprettelse af love for nye klubber, for 
instruktører/trænere og for dommere m.v.  

Hvilket betyder, at kredsene som hovedregel ikke kan vedtage love eller reglementer, som ikke er i overens-
stemmelse med Badminton Danmarks. Selv om den enkelte kreds er en selvstændig juridisk ”person”, er 
kredsen som medlem af Badminton Danmark også forpligtet til at følge Badminton Danmarks regelsæt. 

Der er tillige stor forskel i opbygningen af kredsenes love, og hvor nogle kredse også anfører sit samarbejde 
med de respektive landsdele i DGI. 

Lovudvalget foreslår, at Lovudvalget udarbejder et standardiseret udkast til opbygning og formulering af love 
for kredsene. Dette udkast kan der efterfølgende ske bilaterale drøftelser om mellem de enkelte kredse, Lov-
udvalget og med bistand fra Administrationen, så eventuelle særlige forhold for den enkelte kreds i givet fald 
kan indarbejdes, hvis disse ikke er i strid med DIF’s/Badminton Danmarks regler”. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen bakker op om anbefalingen fra Lovudvalget og vil på et senere møde drøfte udkastet til et 
standardiseret sæt love for Badminton Danmark og kredsene. Samtidig pålægges kredsene at bringe deres 
reglementer ajour med Badminton Danmarks tilsvarende reglementer. 
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03.04  Status på arbejdsgruppen ”Struktur, Organisering og Opgaveløsning” 

Direktør Bo Jensen giver en status på arbejdet og delkonklusionerne fra arbejdsgruppen. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen bakker op om arbejdsgruppens konklusioner og udtrykker ønske om, at arbejdsgruppen kan 
præsentere et færdigt oplæg allerede i sensommeren 2020. 

 

03.05  Orientering om genåbningens fase 2 og 3 i relation til badmintonsporten 

Direktør Bo Jensen giver en foreløbig status på situationen efter, at der nu genåbnes for visse indendørsakti-
viteter: 

- Professionel sport, herunder Badmintonligaen må starte op omgående både med træning og kampe, så 
længe de af sundhedsmyndighederne godkendte restriktioner og anbefalinger overholdes af forbund, 
klubberne og spillerne. 

- Breddeidrætten, også i badmintonmæssig sammenhæng, forventes at kunne genoptages pr. 08. juni 
2020. 

Badminton Danmark udsender onsdag den 13. maj 2020 opdaterede anbefalinger og retningslinjer til alle 
klubberne gældende for hhv.: 

- Udendørsaktiviteter 
- Professionel sport 
- Indendørsaktiviteter (gældende fra 08. juni 2020). 

Samtidig informerer Badminton Danmark om status på de mange udskudte events og mesterskaber, der er 
planlagt til afholdelse i juni 2020. Umiddelbart aflyses alle udskudte mesterskaber med undtagelse af: 

- UDM, der flyttes til 14.–16. august 2020 og fortsat placeret i Greve 
- Final4, der flyttes til 19.-20. juni 2020. 

 
Administrationen har vurderet på mulighederne for at flytte andre af de udskudte mesterskaber til efter som-
merferien, men dels vil det give voldsomme udfordringer ift. det planlagte sæsonskifte pr. 30. juni 2020, dels 
vil det betyde aflysning af en række af klubbernes planlagte turneringer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 

Indbetalt deltagergebyr vil blive refunderet, dog fratrukket en mindre procentdel til administration og kom-
pensation af de berørte arrangørklubber. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen bakker op om Administrationens beslutninger og de anbefalinger og retningslinjer, der er/ 
bliver sendt ud til klubberne ift. genåbning af træningen. 

 

03.06  Orientering om medlemstallene pr. 31.12.2019 og de gennemførte analyser 

Selv om det samlede antal aktive badmintonspillere faldt marginalt fra 2018 til 2019 med ca. 400 medlem-
mer, så har Badminton Danmark isoleret set en fremgang på 1.665 medlemmer og 20 nye klubber. Direktør 
Bo Jensen har efterfølgende analyseret medlemstallene og bl.a. sat dem i forhold til klubbernes udvikling 
over de seneste 5 år, de 98 kommuner samt repræsentationen i dels DH–turneringen, dels de øverste rækker 
i ungdomsårgangene. 
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Det er der kommet en række interessante konklusioner ud af, der er ved at blive samlet i en rapport. 

Der er identificeret to udviklingsstrategier, som bl.a. vil blive en del af den fremtidige strategiaftale med DIF 
fra 2022–2025: 

A: En række klubber har ganske enkelt for lille kritisk masse til, at der er basis for implementering af en 
række af vores koncepter ift. talentudvikling samt udviklende og inspirerende træningsmiljøer. Her vil 
fokus de kommende år først og fremmest være på klubudvikling - udvikling af bestyrelsesarbejdet, klub-
bens årshjul, rekruttering af frivillige samt fastholdelse og rekruttering af nye medlemmer. Med andre 
ord, den kritiske masse skal forøges, så klubberne bliver mere attraktive for eksisterende og potentielle 
medlemmer. Denne indsats vil blive varetaget af primært Team Bredde & Udvikling i tæt samarbejde med 
vores to udviklingskonsulenter og vores uddannelseschef. 

B: En række kommuner (28 stk.) har en markant højere andel af aktive badmintonspillere end landsgennem-
snittet men er stort set fraværende i både DH–turneringen og de bedste rækker i ungdomsårgangene. 
Inden for disse kommuner handler det om at identificere de 1-3 klubber, som kan agere vækstmotor og 
være drivkraften i netværkssamarbejder med fokus på talentudvikling, etablering af udviklende trænings-
miljøer etc. Denne indsats vil blive varetaget af vores Team Talentudvikling i samarbejde med de lokale 
badmintonkonsulenter fra Team Bredde & Udvikling. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen bakker 100 % op om den gennemførte analyse og opfordrer til bl.a. at inddrage universitets-
studerende i de efterfølgende analyser, både for at validere konklusionerne, men også for at kunne kvalificere 
besvarelserne af spørgsmålene om ”hvorfor” og ”hvordan”. 

 

03.07  Orientering om vores nye system til central registrering af vores medlemmer 

Direktør Bo Jensen giver en kort demonstration af den nye funktionalitet i BadmintonPlayer (ligger p.t. kun i 
en testversion), som på 2 min. gør det muligt for klubberne at eksportere deres klubmedlemmers data til en 
central database, uanset hvilket system man bruger lokalt til medlemsregistrering. Funktionen sættes i drift 
til august. 

En fuldautomatisk løsning har lidt længere udsigter, da den dels er dyr, dels kræver online adgang til klubber-
nes medlemssystem, hvilket kan være problematisk, hvis medlemmerne alene registreres i et Excel–ark. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkender den fremviste model til implementering i BadmintonPlayer hurtigst muligt og an-
befaler en grundig information til klubberne. 

 

 

04.00  Eventuelt/orientering 

 

04.01  Thomas & Uber Cup 2020 

Direktør Bo Jensen giver en status på situationen ift. udskydelsen af Thomas & Uber Cup 2020. 

Der er ingen spørgsmål fra Hovedbestyrelsen til denne status orientering. 
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04.02  Denmark Open 2020 

Direktør Bo Jensen giver en status på situationen ift. den planlagte gennemførsel af Denmark Open i uge 42. 

 

04.03  Næste møde 

Næste møde er aftalt til onsdag den 24. juni 2020 kl. 15:30-22:00 på SCANDIC KOLDING.  

Det planlagte møde den 12. juni 2020 i Kolding er hermed annulleret grundet udsættelsen af repræsentant-
skabsmødet (årsmødet). 


