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Reglement for Medlemskab af Badminton Danmark (Medlemsreglementet) 
 

Bilag til Love for Badminton Danmark 

 

§1 I medfør af § 5, stk. 7 og § 10 i BD’s love fastsættes nedenstående regler om de rettigheder og pligter som 
følger af medlemskabet af Badminton Danmark. 

 
§ 2   Medlemmer: 
 

Stk. 1 Medlemmer af Badminton Danmark er nedenstående kredse med deres klubber og disses med-
lemmer 
Badminton Bornholm (BD-B) 
Badminton Midtjylland (BD-M) 
Badminton Nordjylland (BD-N) 
Badminton Sønderjylland (BD-Sø) 
Badminton Fyn (BD-F) 
Badminton København (BD-K) 
Badminton Lolland-Falster (BD_LF) 
Badminton Sjælland (BD-Sj) 

 
Stk. 2 Medlemsklubber 

Klubber er medlemmer i de kredse, hvortil de efter deres geografiske beliggenhed hører. I tvivlstil-
fælde om tilhørsforhold træffer BD´s hovedbestyrelse bestemmelse herom. 

 
Indgår en klub under kreds og forbund i et nært økonomisk og/eller ledelsesmæssigt samarbejde 
med en anden klub, betragtes klubberne som én klub, og samtlige spillere i de to klubber registre-
res som medlemmer af kreds og forbund. 
 

Stk. 3 Klubmedlemmer 
Aktivt medlem af en klub er en person, som opkræves minimum et månedskontingent og har ad-
gang til at udøve en idrætslig aktivitet administreret af klubben i løbet af den pågældende sæson. 
Passive medlemmer er medlemmer, der alene yder klubben økonomisk støtte og ikke har adgang 
til at udøve en idrætslig aktivitet. 

   Klubmedlemsbegrebet anvendes til beregning af kontingent til BD. 
  

Stk. 4 Udmeldelse af kreds og forbund 
En klubs udmeldelse af en kreds og forbundet skal ske med minimum 3 måneders varsel til BD’s 
regnskabsårs udløb (31. december). Klubben betaler fuldt kontingent for den sæson (1. juli – 30. 
juni), som udmeldelsen foregår i. Sker udmeldelsen efter 1. september skal klubben betale kontin-
gent for hele den efterfølgende sæson. 

 
§ 3   Medlemmers forpligtigelser 

 
Stk. 1 Kontingent og kontingentberegning 
 

A Kontingent fastsættes af repræsentantskabet i forbindelse med budgetbehandlingen og regu-
leres i takt med den årlige udvikling i nettoprisindekset pr. 1. januar. 

B  Klubbernes kontingent fordeles til kredsene efter den af repræsentantskabets vedtagne ord-
ning og fordelingsnøgle, som beskrevet i tillæg A til nærværende reglement. 

C  Kredsene kan ikke selv opkræve kontingent af medlemsklubberne, men den enkelte kreds kan 
selvstændigt fastsætte et tillægskontingent for klubber med A- og B-niveau. Tillægskontingen-
tet opkræves af BD sammen med BD’s basiskontingent og kredsens basiskontingent. 
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D Det er muligt at lade klubber blive medlemmer af Badminton Danmark, selvom de ikke delta-
ger i nogen af BD´ s aktiviteter eller de fælles BD/DGI – aktiviteter. Klubben skal selv indmelde 
sig i Badminton Danmark og skal opfylde DIF ´ s foreningskrav. 

 
Sådanne klubber er kontingentfrie, indtil de deltager i aktiviteterne. Medlemskabet betegnes 
som D-medlemskab, og der kan alene på kredsenes årsmøder vælges en repræsentant fra 
klubben til at deltage med stemmeret på Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde. 

 
D-medlemskab er ikke muligt for klubber, der tidligere har været omfattet af A – C medlem-
skab, lige som det heller ikke er muligt, hvis: 
 

-  En klub, som opstår på baggrund af sammenslutning af 
  flere klubber, hvoraf mindst en af klubberne var medlem af  
    BD i forvejen. 
  - En klub, der dannes på baggrund af konkurs el. lign., og  
  hvor medlemsgrundlaget er sammenligneligt med den  
  tidligere klub.  
 
 D-medlemskabsklubber er ligeledes fritaget for at betale  
 kollektiv forsikring (F) 
 
E  Hovedbestyrelsen kan i forbindelse med tiltag om medlemshvervning og -fastholdelse fast-

sætte lavere samlede kontingentsatser til BD. 
 
F Medlemsklubberne opkræves herudover et årligt beløb pr. klubmedlem til dækning af kollek-

tive forsikringsomkostninger svarende til BD´s til enhver tid fastsatte andel af DIF´s forsik-
ringsomkostninger gældende for et kalenderår. Beløbet opkræves uanset tidspunkt for klub-
bens indmeldelse. Der er klubber, der kan være fritaget for betaling, jf. D og E. 

 
G Klubmedlemmer køber licens på baggrund af tilmelding til pointgivende elle åbne turneringer 

eller deltagelse i holdturneringen. Hovedbestyrelsen fastsætter i retningslinjer for licensen, in-
den prisen for licens fastsættelse af repræsentantskabet. 

 
 

Stk. 2  Bistand til forbundet 
Kredse, klubber og klubmedlemmer er forpligtet til at give BD alle oplysninger, der måtte forlanges 
til varetagelse af forbundets opgaver, herunder besvare skriftlige henvendelser indenfor eventuelt 
fastsatte frister. 
 
Undladelse af overholdelse af de fastsatte frister kan medføre idømmelse af bøde (jf. gebyrover-
sigten). 
 

Stk. 3 Angivelse af tilhørsforhold 
Kredse og deres medlemsklubber er forpligtet til på deres officielle dokumenter (programmer, pro-
positioner, tilmeldingsblanketter m.v.) at anføre, at de er medlem af BD under DIF. 

 
Stk. 4 Lovgivning 

Kredse og deres medlemsklubber har en objektiv forpligtigelse til at overholde landets love, også i 
forhold til momsbetaling, tilbageholdelse og indbetaling af A-skat, lovlig arbejds- og opholdstilla-
delse for ikke- EU/EØS-spillere (herunder britiske) m.m. 
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§ 4   Medlemmers rettigheder 
 
Stk. 1  Medlemskab af BD giver ret til deltagelse i turneringer, arrangementer og aktiviteter, hvis kriteri-

erne for deltagelse er opfyldt. Desuden kan medlemmer modtage rådgivning fra forbund og 
kredse. 

 
§ 5   Lyd- og billedrettigheder 
 

Stk. 1 Forbundet besidder samtlige lyd og billedrettigheder til ethvert arrangement, som efter forbundets 
love og reglementer skal godkendes af BD. 
 

Stk. 2 Rettighederne omfatter enhver formidling af lyd og billeder fra arrangementerne til offentligheden i 
et hvilket som helst nuværende eller i fremtiden udviklet medie eller format, hvad enten formidlin-
gen af lyd og billeder sker igennem analog eller digital teknik eller igennem ”live” eller ”on demand” 
transmission. 

 
Stk. 3 Udnyttelsesrettighederne omfatter således – men er ikke begrænset til – radio- og tv-transmis-

sion, videooptagelse og distribution, transmission via Internet eller Intranet, mobiltelefoni eller et 
hvilket som helst andet elektronisk medie, som måtte kunne formidle lyd og billeder fra forbundets 
sportsarrangementer til offentligheden. 
 

§ 6     Regler for deltagelse i arrangementer uden for Badminton Danmark 
 
Stk. 1 Medlemmer af BD kan ikke uden forudgående tilladelse fra BD deltage i turneringer eller arrange-

menter arrangeret af andre end BD. 
 
Hvis en klub er medlem af en idrætsorganisation omfattende flere idrætsgrene, fx DAI, DGI, kan 
klubben og dens medlemmer dog uden tilladelse fra BD deltage i denne idrætsorganisations dan-
ske badmintonarrangementer.  
 

Stk. 2 Medlemmer af BD kan ikke uden forudgående tilladelse fra BD deltage i udenlandske turneringer 
og arrangementer.  
 
Tilladelse til deltagelse i Internationale Grand Prix turneringer og EBU turneringer gives af BD’s se-
kretariat, hvorigennem tilmelding foregår. Øvrige tilladelser gives af de respektive kredse.  
 
Tilladelse til deltagelse i udenlandske holdturneringer for udenlandske klubber vil normalt ikke blive 
givet, hvis den pågældende spiller i samme sæson ønsker at repræsentere en dansk klub i holdtur-
neringen. 
 

Stk. 3 Overtrædelser af disse regler skal i gentagelsestilfælde medføre udelukkelse (jf. BD’s love § 11). 
 
 
 
 
Ændret på repræsentantskabsmøde 12. september 2020. 

 
 
 


