Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2020/2021
”HB02 2020/2021”
Fredag den 27. november 2020
BESLUTNINGSREFERAT
SCANDIC ODENSE
Hvidkærvej 25
5250 Odense

Kl. 15:30-22:00 (slutter kl. 21:15)

Deltagere
Tore Vilhelmsen, Formand
Jens Dall-Hansen, Næstformand
Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig
Carsten Werge, Eliteansvarlig
Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig
Karsten W. Hansen, Holdturneringsansvarlig
Martin Andersen, Udvikling- og Breddeansvarlig
Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst
Kristian Hedelund, Kredsansvarlig Vest
Bo Jensen, Direktør

Referent
Bo Jensen, Direktør

Afbud
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00.00

Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger eller tilføjelser til dagsordenen.

00.01

Siden sidst

Formand Tore Vilhelmsen:
Orienterer om DIF’s budgetmøde, hvor især spørgsmålet omkring diversitet bliver bragt op. Nu får man ikke
længere ”pisk” for ikke at leve op til DIF’s målsætning om en kønskvotering på 30/70, nu får man i stedet belønning for at opfylde målsætningen.
Fortæller kort om sine sparringsmøder med tidligere direktør i DGI, Søren Brixen, samt velkomstmøder med
bl.a. Hans Natorp og Frans Hammer fra DIF.
Næstformand Jens Dall-Hansen:
Forslag til Ansvars- og Funktionsbeskrivelse for Badmintonmuseumsudvalget, som Hovedbestyrelsen principielt skal godkende. Hovedbestyrelsen kan til og med fredag den 04. december 2020 gøre indsigelser, ellers
betragtes Ansvars- og Funktionsbeskrivelsen som godkendt.
Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen:
Orienterer om, at der er sendt ”remindere” til enkelte kredse omkring indsendelse af bilag, så de kan få udbetalt de allokerede midler fra udviklingspuljen.
Eliteansvarlig Carsten Werge:
Opdaterer kort om de planlagte ”inspirationsmøder” for Liga- og 1. divisionsklubber den 04. og 5. januar
2021.
Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen:
Tilføjer, at hun har deltaget i p.t. to møder i DIF-regi om bæredygtighed.
Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen:
Har kun enkelte supplerende bemærkninger til aflysningen af slutspillet i DH-turneringen (Badmintonligaen
undtaget) grundet forlængelsen af forsamlingsforbuddet.
Opfordrer Hovedbestyrelsen til, at det ikke er Holdturneringsudvalget, men Hovedbestyrelsen, der på sit næste møde skal træffe beslutning om U15-spilleres deltagelse på seniorhold. Holdturneringsansvarlig Karsten
W. Hansen vil så samle input fra en række personer med indsigt i problematikken, så der kan foreligge et oplyst grundlag at diskutere og tage beslutning ud fra.
Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen anfører, at dette ikke kan gælde kredsenes holdturnering, og at dette
spørgsmål bør afklares, inden man sætter et større udredningsarbejde i gang.
Herefter følger en længere snak om processen.
Formand Tore Vilhelmsen sætter punktet på næste hovedbestyrelsesmøde, hvor man indleder med den helt
principielle diskussion og grundlag for en beslutning.
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Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen:
Giver en kort status på de netop afholdte kredsmatcher for U11 og roser Administrationen for at have reageret hurtigt på myndighedernes skærpede restriktioner, som bevirkede, at arrangementet rent faktisk kunne
gennemføres.
Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund:
Har ikke fremsendt noget skriftligt ”Siden sidst”. Giver lige en kort orientering omkring udfordringerne for
klubberne med at afholde individuelle turneringer – ”tør vi”/”kan vi overskue det” etc.? Kan Badminton Danmark gøre mere for at hjælpe klubberne?
Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen fortæller om eksemplet med Badminton Roskilde, der ikke magtede
en U15M, som Gentofte efterfølgende overtog og gennemførte med 5 dages planlægning.
Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen gør opmærksom på, at klubberne har pligt til at meddele Administrationen, hvis de ønsker at aflyse en turnering.
Giver anledning til en længere snak om, hvordan de udfordringer, som klubberne står med, kan afhjælpes eller gøres mere let forståelige.
Direktør Bo Jensen tager input med tilbage til Administrationen og ser på, hvordan vi kan tydeliggøre, eksempelvis med billedillustrationer, hvordan man skal forholde sig til de gældende restriktioner.
Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen:
Har ikke fremsendt noget skriftligt ”Siden sidst”, men tilføjer, at Badminton Sjælland p.t. er meget aktivitetsorienteret, især omkring Kredsmesterskaberne, som for første gang afholdes sammen med DGI Øst.
Direktør Bo Jensen:
Orientering omkring World Tour 2021 samt TUC2020.
Orientering omkring konkurrenceaktivitet siden 2011, der har været stigende, også efter indførelsen af den
nye rangliste. I dag er ca. 26.000 spillere konkurrenceaktive i løbet af en sæson.
Orientering omkring møder i og med Jyske Bank Arenaen vedr. Denmark Open fra 2022.
Orientering omkring klubbers manglende evne (vilje) til at overholde gældende retningslinjer og anbefalinger
meldt ud af Badminton Danmark på baggrund af myndighedernes COVID-19-restriktioner.

01.00

Økonomi

01.01

Regnskab

Direktør Bo Jensen orienterer:
Vi mangler omsætning (indtægter) for knap kr. 10.000.000 i 2020, hvilket dog til dels er blevet modsvaret af
besparelser - både i kraft af aflyste arrangementer, udskudte aktiviteter og projekter samt gennemførte besparelser. Vi har dog også haft en del ekstraordinære omkostninger til bl.a. håndtering af COVID-19-restriktionerne, ikke mindst ifm. Denmark Open - men en stor del af disse forventes at kunne blive kompenseret via
hjælpepakker fra bl.a. Erhvervsstyrelsen.
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P.t. udviser forecast for hele 2020-regnskabet et mindre underskud på kr. 600.000, men der mangler stadig
at blive ansøgt om kompensation for ekstraordinære omkostninger ifm. aflyste- og/eller udskudte arrangementer og events. Forventningen er derfor et resultat tæt på kr. 0.
Beslutning:
Hovedbestyrelsen udtrykker ros til Administrationen for dens håndtering af de store udfordringer i 2020 og COVID-19’s negative indvirkning på forbundets indtægter. Orienteringen og status tages til efterretning uden yderligere spørgsmål eller bemærkninger.

01.02

Budget

Direktør Bo Jensen nævner bl.a. udfordringen med pristalsudviklingen på faste omkostninger som husleje,
forsikringer, løn m.m. Eksempelvis er arbejdsskadeforsikringen steget med kr. 35.000 på fire år (30 %), en
lønregulering på blot 1,0 % medfører en årlig stigning på kr. 150.000 i de samlede lønudgifter etc.
Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen spørger ind til, om pristalsreguleringen af Takstblad er indregnet i
budgettet for 2021 - det bekræfter Direktør Bo Jensen.
Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen anbefaler, at pristalsreguleringen bliver rundet op til hele tusinde kroner,
men Direktør Bo Jensen tilføjer, at reguleringer ud over pristallet kræver godkendelse på årsmødet.
Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen foreslår, at man hæver gebyret for protester fra kr. 2.000 til eksempelvis kr. 2.500, men en sådan regulering kræver tilsvarende godkendelse på årsmødet.
Beslutning:
Hovedbestyrelsen godkender budgetoplægget og Takstblad for 2021.

02.00

Beslutning

Ingen punkter til behandling.

03.00

Almindelig drøftelse

03.01

Generel kommunikation

Formand Tore Vilhelmsen giver introduktion hertil.
Fortæller om mange af de indtryk, som han er blevet mødt med i løbet af sin formandskampagne.
Efterlyser hurtigere og bedre respons på intern kommunikation - at man lige markerer, man har læst indlægget og ikke har yderligere bemærkninger/kommentarer.
Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen foreslår, at man allerede i overskriften på sin mail markerer, hvis man ønsker svar eller feedback.
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Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen tilføjer, at man med fordel kan bruge Badminton Danmarks kommunikationsteam til generelle udmeldinger, da de er super hurtige og gode til at ”skære” teksterne til.
Formand Tore Vilhelmsen foreslår, at man også kigger på muligheden for at lave korte videoklip som supplement til den øvrige kommunikation.
Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund efterspørger igen, hvorfor der er billeder af udenlandske dommere på
badminton.dk – Direktør Bo Jensen spørger ind til, om han har talt med Jonas Rasmussen, Kommunikationsog pressechef, om, hvorvidt vi rent faktisk har billedmateriale af danske dommere. Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund undersøger med Jonas Rasmussen, Kommunikations- og pressechef.
Direktør Bo Jensen giver en orientering omkring Badminton Danmarks kommunikationsstrategi samt lidt
data på bl.a. modtagelsen og læsningen af de i fællesskab med DGI Badminton udsendte nyhedsmails.

03.02

FN’s Verdensmål

Formand Tore Vilhelmsen giver introduktion hertil.
Efterspørger, hvordan Hovedbestyrelsen generelt forholder sig til FN’s Verdensmål.
Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund synes personligt, det er meget spændende, og noget han dagligt arbejder med i sit job.
Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen finder det tilsvarende naturligt, at Badminton Danmark begynder at
arbejde meget mere struktureret med dette emne og samtidig finder ud af, hvordan vi kan ”oversætte” verdensmålene til noget praktisk og mere ”jordnært”, som man også ude i klubberne kan arbejde med.
Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen tilføjer, at vi umuligt kan arbejde med alle 17 mål - men at de mål, vi
vælger at arbejde med, skal være relevante og aktuelle samt give værdi til Badminton Danmark.
Formand Tore Vilhelmsen foreslår at få en ekstern oplægsholder til at komme på et hovedbestyrelsesmøde
(alternativt strategimødet) og fortælle om erfaringer ift., hvordan der bedst arbejdes med målene.
Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund anbefaler, at vi også begynder at kigge på ”ESG”, hvilket vi som sådan
allerede gør, men at vi får det beskrevet og dokumenteret.
Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen fortæller om sine erfaringer fra arbejdsgruppen i DIF omkring bæredygtighed.
Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen spørger Hovedbestyrelsen, om man egentlig er klar over, hvor meget
Badminton Danmarks Administration allerede arbejder med verdensmålene - så vi også politisk kan blive opdateret på det, ”vi” allerede gør, og dermed får et bedre indblik i, hvad vi ellers kan arbejde med. Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen påtager sig opgaven med at få det beskrevet.
Hovedbestyrelsen bakker bredt op om, at det er vigtigt og giver mening at fokusere endnu mere på arbejdet
med relevante, aktuelle og værdiskabende verdensmål.

03.03

Direktør Bo Jensen giver orientering om Badminton Danmarks organisation, tanker og prioriteringer bag - herunder indblik i pengestrømme m.m.

Rigtig mange har opfordret Formand Tore Vilhelmsen til at gennemgå vores administration og organisation hvorfor er der så mange ansatte, hvad laver de forskellige ansatte, hvad ”dækker” pengestrømmene over
etc.?
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Direktør Bo Jensen giver herefter en gennemgang af både den politiske og organisatoriske opbygning af vores organisation, herunder samarbejdet og fællesskabet med DGI Badminton.
Specifikt omkring Badminton Danmarks økonomi og pengestrømme påpeger Direktør Bo Jensen følgende
forhold:
-

-

-

Vi har historisk set aldrig prioriteret flere penge til talent- og eliteudvikling, end tilfældet er i 2021 finansieringen kommer primært fra Team Danmark (65 %) og sponsorer/kommercielle partnere/samarbejdspartnere (65 %). Der er sponsorater direkte relaterbare til landsholdet for ca. kr.
2.000.000, hvoraf 65 % af nettobeløbet går direkte og ubeskåret til spillerne på landsholdstræningen.
Udgiftsniveauet i 2021 er også ekstraordinært højt, bl.a. pga. udskydelsen af både OL og Thomas &
Uber Cup fra 2020 til 2021.
Vedr. finansiering af den politiske og administrative ledelse så har området i flere år været en del underfinansieret, men takket være bl.a. stigende medlemstal siden 2015 er en del af underfinansieringen blevet reduceret. Isoleret set er området fortsat underfinansieret. Kontingentindtægter m.v. fra
klubber og medlemmer udgør kun 5,6 % af forbundets samlede indtægter.
Vedr. finansiering af vores konkurrence- og eventaktiviteter er det værd at bemærke, at området
samlet set (ekskl. sponsorindtægter) bidrager positivt til forbundets samlede indtægter og finansiering. Hertil skal så lægges, at 2/3 af forbundets sponsorindtægter er direkte relateret til arrangementer og events. Med andre ord, området finansierer især Badminton Danmarks bidrag til elite og talentudvikling, men også den manglende finansiering af den politiske og administrative ledelse af forbundet.

Hovedbestyrelsen har herefter en debat på baggrund af orienteringen, som Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen afslutningsvis konkluderer ved at udtale, ”jeg har på 30 min. fået et langt bedre indblik og forståelse af
vores organisation, dens opbygning og ikke mindst finansieringen af vores aktiviteter”. Hovedbestyrelsen
udtrykker samlet tilfredshed med gennemgangen.

03.04

DIF Strategiaftale

Direktør Bo Jensen giver en indledende orientering om baggrunden for DIF’s beslutning om i 2018 at omlægge en del af forbundsstøtten fra aktivitetsstøtte til strategistøtte ud fra et ønske om, dels at sikre at støtten til forbundene også anvendes i videst muligt omfang til understøttelse af DIF’s politiske program, dels
understøtter DIF’s vision om ”mere idræt for pengene”.
Formand Tore Vilhelmsen efterlyser endnu mere fokus på samarbejde med de andre specialforbund.
Hovedbestyrelsen udtrykker samlet opbakning til de valgte spor og prioriterede indsatser.

03.05

Valg til DIF bestyrelse 2021, herunder formandsvalg

Formand Tore Vilhelmsen fremhæver, at specifikt valg af formand har stor strategisk betydning - se DIF’s
hjemmeside ift. beskrivelse af formandens opgaver og processen frem mod DIF’s årsmøde.
Hovedbestyrelsen har efterfølgende en længere diskussion om strategien.
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04.00

Eventuelt/orientering

Eliteansvarlig Carsten Werge har fået en henvendelse fra Gentofte Badminton Klub angående flytning af deres udsatte kamp mod Vendsyssel Badminton Klub. Gentofte Badminton Klub er utilfredse med den valgte
dato og vil have kampen flyttet. Spørger ”ind til”, om der havde været dialog med Gentofte Badminton Klub
om den valgte dato. Formand Tore Vilhelmsen giver en redegørelse for hele forløbet, herunder kontakten
med Gentofte Badminton Klub.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------På næste hovedbestyrelsesmøde kommer der et selvstændigt punkt omhandlende placering, organisering,
udvikling etc. af ”NETC”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De hovedbestyrelsesmedlemmer, der er på valg den 29. maj 2021 bedes til næste hovedbestyrelsesmøde
overveje deres holdning ift., om de vil fortsætte, om de vil stoppe, deres fremtidige rolle etc.
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