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Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2020/2021 

”HB03 2020/2021” og ”HB04 2020/2021” 

Tirsdag den 09. februar 2021 

BELUTNINGSREFERAT 

 

SCANDIC ODENSE 

Hvidkærvej 25 

5250 Odense 

 

Kl. 15:30-22:30 

 

Deltagere 

Tore Vilhelmsen, Formand 

Jens Dall-Hansen, Næstformand 

Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig 

Carsten Werge, Eliteansvarlig 

Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig 

Karsten W. Hansen, Holdturneringsansvarlig (deltagende på ”Teams”) 

Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst 

Kristian Hedelund, Kredsansvarlig Vest 

Bo Jensen, Direktør 

 

Gæst 

Brian Bach Moesgaard, Konkurrence- & Eventchef – deltager i punkt 03.02 

Jens Meibom, Elite- og Sportschef - deltager i punkterne 03.02 og 04.01 

 

Referent 

Bo Jensen, Direktør 
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Afbud 

Martin Andersen, Udvikling- og Breddeansvarlig 

”Gæst” Arne Tophøj, DGI – deltager i punkt 03.02 

 

 

00.00  Godkendelse af dagsordenen 

 

00.01  Siden sidst 

Bilag eftersendt af Sekretær Anni Hansen tirsdag den 05. januar 2021 og onsdag den 03. februar 2021. Der 
manglede bilag fra Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund (grundet mail-udfordringer) og Kredsansvarlig Øst 
Anders Nielsen. 

De skriftlige orienteringer suppleres med følgende mundtlige bemærkninger: 

Formand Tore Vilhelmsen: 

Giver kort opdatering fra Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen, der har meldt afbud - Ungdomsud-
valget fungerer rigtigt godt. 

Har den sidste periode også brugt meget tid på forberedelsen til BWF’s ”EGM” og det kommende AGM til 
maj. Torsten Berg har i denne proces været en stor kapacitet og støtte i dette arbejde. 

Deltog sammen med Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen i Dommerudvalgets møde. Fremadrettet vil der 
internt i Hovedbestyrelsen blive koordineret, hvem der deltager i Dommerudvalgets møder, således at for-
manden som udgangspunkt ikke deltager i Dommerudvalgets møder. 

Næstformand Jens Dall-Hansen: 

Giver lige en kort orientering om Badmintonforum, der er på dagsordenen for den fælles styregruppe onsdag 
aften, den 10. februar 2021. 

Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen: 

Idrætsforum København har haft en diskussion om genåbning af idrætten og appellerer til, at diskussion ikke 
bliver mellem udendørs- og indendørsidræt. 

Eliteansvarlig Carsten Werge: 

Direktør Bo Jensen er helt enig i, at vi sagtens kan ”få slået mere på tromme” for vores sport og brande spor-
ten mere i medierne frem mod bl.a. VM i 2023 - men at det er vigtigt, at Team Kommunikation & Marketing 
inddrages, så vi sikrer sammenhæng og overensstemmelse med vores kommunikationsstrategi og øvrige 
markedsføring. Administrationen arbejder i den forbindelse på et projekt, som gerne skal resultere i at få 
skabt større og længerevarende Fan-engagement. Oplægget skal drøftes under punkt 03.04. 

Lidt faktuelt input: 
 

- Video med Sara Thygesen på hospitalet: 247.000 visninger, 470.000 interaktioner på SoMe 
- Video med Jan Ø. Jørgensens afsked til Denmark Open: 128.000 visninger, 294.000 interaktioner på 

SoMe 
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- Video med Magnus Johannesen på ”NETC”: 82.000 visninger, 173.000 interaktioner på SoMe 
- Badminton på TV 2 Sport i uge 2-4 lå og peakede på lige knap 200.000 unikke seere med virkelig 

høje ”shares”. Fuldstændigt samme niveau som håndboldkampe fra VM på samme kanal 
- Finalen mellem Viktor Axelsen og Anders Antonsen blev set af 410.000 unikke seere 
- Når badminton er på TV ifm. OL, peaker vi omkring 1.000.000 unikke seere. 

 
Det blev aftalt, at Formand Tore Vilhelmsen, Eliteansvarlig Carsten Werge, Direktør Bo Jensen og Team Kom-
munikation & Marketing ”sætter sig sammen” og drøfter vores kommunikationsstrategi. 

 
Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen: 

- Direktør Bo Jensen i gang med at afklare forsikringsdækning for dommere sammen med Tryg For-
sikring. 

- Badminton Danmarks Team Kommunikation & Marketing vil fremover promovere dommeruddannel-
sen mere intensivt. 

- Endelig en diskussion om alderskriterier for påbegyndelse af en dommeruddannelse - Dommerudval-
get ”ser gerne”, at der kommer flere unge ind på dommeruddannelsen. Kredsansvarlig Vest Kristian 
Hedelund giver en bredere orientering om, hvorfor Dommerudvalget har sat en grænse på 60 år for 
påbegyndelse af uddannelsen. Hovedbestyrelsen har herefter en længere debat om emnet, specifikt 
hvordan man får flere unge ind på dommeruddannelsen. 

 
Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen: 

Giver en kort opdatering omkring planerne for at spille holdturneringen færdig - planerne er sendt ud på mail 
til klubberne. 

Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen: 

Har haft en snak med Jens Meibom, Elite- og Sportschef, om, hvordan Badminton Sjælland kan udnytte sine 
ressourcer til senior-subelitetræning i et samarbejde med Talentcenter Øst. 

Kan ikke bakke op om rettelsen i ”DM-reglementet”, hvor forpligtigelsen for en del af spillerne på NETC i at 
deltage i min. to EGP–turneringer er ændret. Punktet kommer på hovedbestyrelsesmødet den 10. marts 
2021. 

Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund: 

Ønsker at Dommerudvalget bliver involveret i den kommende evaluering af rammerne for Badmintonligaen 
og 1. division. 

Direktør Bo Jensen: 

Giver en kort orientering om følgende: 
 

- Prognose for medlemstallet pr. 31.12.2020, der er bedre end frygtet, offentliggøres primo 
april 2021. 

- Udfordringerne med Final4 i uge 16 ”vs.” 25 - er besluttet planlagt til den 22.-23. juni 2021 - 
prioritering af økonomi og tilskuere i hallen har vægtet tungt. 

- Nominering af Charlotte Dew-Hattens til BWF Council. Møde med Poul Erik Høyer samt For-
mand Tore Vilhelmsen og Charlotte Dew-Hattens på torsdag, den 11. februar 2021. 

- Lokal aktivering i København frem mod VM 2023. 
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01.00  Økonomi 

 

01.01  Regnskab 2020 

Direktør Bo Jensen giver status på regnskab. 

Efter indarbejdelse af den forventede kompensation fra Erhvervsstyrelsen for direkte og indirekte ekstraom-
kostninger ifm. udskudte, aflyste og/eller væsentligt ændrede arrangementer grundet COVID-19-restriktio-
nerne, udviser regnskabet et årsresultat tæt på 0. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen godkender den fremlagte status og forventningerne til årsregnskabet. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkender uden bemærkninger den fremlagte status på årsresultatet. 

 

01.02  Budget 

Direktør Bo Jensen giver status på budget. 

Vi kan allerede nu sige, her en uge inde i februar 2021, at budgettet for 2021 ikke kommer til at holde. Den 
fortsatte nedlukning af al indendørsidræt, sandsynligvis helt frem til udgangen af marts måned 2021, bevir-
ker massive aflysninger af turneringer over hele landet. Vi har derfor også allerede nu truffet beslutning om 
at aflyse Hold-DM for Veteraner og udskyde en række andre af de store ungdoms- og veteranmesterskaber 
til maj og juni 2021. 

”Senior DM” er ligeledes udskudt til maj 2021 i håbet om, at vi kan lukke tilskuere ind i hallen og undgå for 
mange ekstraomkostninger til COVID-19-restriktioner. Denmark Masters er således flyttet til Esbjerg og lig-
ger dermed ugen før ”Senior DM”. 

Vi mister derfor helt sikkert både gebyrindtægter (BadmintonPlayer), entréindtægter og indtægter fra delta-
gergebyrer grundet forventet lavere deltagerantal. Hertil kommer forventningen om fortsat at have ekstraom-
kostninger til COVID-19-restriktionerne helt frem til sommerferien, måske endda længere, hvorfor der i 2020-
regnskabet er hensat midler til dækning af både forventede ekstraomkostninger og tabte indtægter på bl.a. 
billetsalg. 

Alene udgiften til COVID-19-test på NETC belaster os fremadrettet. 

En stor del af Administrationen er således pr. 01. februar 2021 hjemsendt med løn, således at vi kan søge 
om lønkompensation for foreløbig februar måned 2021, og kommende måneder, hvis restriktioner, som for-
ventet, forlænges yderligere. 

Forventningen til det samlede årsresultat er fortsat et mindre underskud, da der løbende vil blive arbejdet 
med at finde kompenserende besparelser. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen godkender den fremlagte status på budgettet og forventningerne til 2021.  

Beslutning: 
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Hovedbestyrelsen godkender uden bemærkninger den fremlagte status på årsresultatet. 

 

 

02.00  Beslutning 

 

02.01  Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende eventuelt nyt ”NETC” 

Formand Tore Vilhelmsen giver en kort introduktion om sine overvejelser omkring nedsættelsen af en ar-
bejdsgruppe. 

Er vores nuværende setup det bedst tænkelige, eller kan det gøres bedre og anderledes, eksempelvis i sam-
arbejde med andre sportsgrene og eksterne partnere? Kan vi få mere kvalitet for vores nuværende ressour-
cer, eller har vi allerede de bedst mulige” rammebetingelser”. Det vil Formand Tore Vilhelmsen gerne have en 
arbejdsgruppe til at belyse. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Formand Tore Vilhelmsen, Eliteansvar-
lig Carsten Werge, Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen, Direktør Bo Jensen og Jens Meibom, Elite- og 
Sportschef. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Formand Tore Vilhelmsen, Eliteansvar-
lig Carsten Werge, Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen, Direktør Bo Jensen og Jens Meibom, Elite- og 
Sportschef. Gruppen kan senere i processen supplere sig ad hoc med relevante eksperter og ressourceperso-
ner. Formand Tore Vilhelmsen indkalder til det første indledende møde i efteråret 2021. 

 

 

03.00  Almindelig drøftelse 

 

03.01  Snitflader og forventningsafstemning vedrørende hovedbestyrelsesmedlemmers mandat 

Formand Tore Vilhelmsen giver en kort introduktion til punktet. 

Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund mener, at Hovedbestyrelsen skal orienteres om beslutninger af væ-
sentlig karakter og eksempelvis have et døgn til at give svar. Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen og 
Næstformand Jens Dall-Hansen bakker op om denne holdning. Eliteansvarlig Carsten Werge bakker op om, 
at formanden og en snæver kreds kan reagere hurtigt uden at ”tage” hele Hovedbestyrelsen ”i ed” - efterkritik 
af beslutningen kan så tages internt i Hovedbestyrelsen, hvilket Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen og 
Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen bakker op om. Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen har den hold-
ning, at selve sagen var ”en storm i et glas vand”, og at flere af reaktionerne, bl.a. fra Nordjylland, var ”ubeha-
gelige”. 

Hovedbestyrelsen når til en fælles forståelse om, at formanden selvfølgelig skal kunne ”trække af” på akutte 
spørgsmål og beslutninger, men skal sikre sig, at Hovedbestyrelsen efterfølgende orienteres hurtigst muligt, 
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så man kan besvare eventuelle henvendelser fra sit lokale netværk. Efterkritik af beslutningen kan så tages 
internt i Hovedbestyrelsen på førstkommende møde. 

 

03.02  Spørgsmål om U15-spillere skal kunne deltage i seniorholdturnering (opfølgning fra sidste ho-
vedbestyrelsesmøde, ”HB02 2020/2021”) (30 min.) 

Under dette punkt deltager Jens Meibom, Elite- og Sportschef, og Brian Bach Moesgaard, Konkurrence- & 
Eventchef, samt Arne Tophøj fra DGI (sidstnævnte har, grundet afbud, fremsendt sine synspunkter på mail). 

P.t. er det kun muligt på seniorhold uden for DH-turneringen, det vil sige fra Kredsserien og ned. 24 spillere 
(heraf kun 6 drenge) er p.t. tildelt dispensation i sæsonen 2020/2021, udelukkende i Jylland. Disse klubber 
”forstærker” primært deres underliggende hold. 
 
Administrationen påpeger, 
 

- at vi har en grundlæggende udfordring med vores struktur for holdkampe, hvor hovedparten af kam-
pen består af 6 herrer + 4 damer. Altså 40 % damer, hvilket slet ikke afspejler sammensætningen af 
medlemmer ude i klubberne, hvor i gennemsnit kun hvert tredje medlem i den aktuelle aldersgruppe 
er pige/kvinde 

- at der ikke er nogle sportslige argumenter for at hive U15-spillere op på seniorhold, da de bliver rige-
ligt udfordret i deres egen årgang og i aktuelle konkurrence- og træningstilbud 

- at det ikke er i overensstemmelse med børnenes tarv at skulle konkurrere med og mod voksne. 

 

03.03  Digital løsning til bestyrelsesarbejdet 

Direktør Bo Jensen præsenterer en ny mulig digital løsning til håndtering af bestyrelsesmateriale. Hovedbe-
styrelsen skal have en politisk drøftelse i forlængelse heraf omkring behov og proces. 

Hovedbestyrelsen giver fuld opbakning til at Formand Tore Vilhelmsen og Direktør Bo Jensen kan arbejde 
videre med en digital løsning, der implementeres efter næste årsmøde. 

 

03.04  Fan-engagement – nyt projekt 

Direktør Bo Jensen præsenterer et nyt projekt fra Administrationen, der skal skabe større og vedvarende Fan-
engagement ift. vores nationale aktiviteter samt medvirke til at skabe større interesse for ikke mindst vores 
holdturnering og øvrige eliteaktiviteter for både ungdom og senior. 

Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen nævner problem med ”laveste fællesnævner” - ligger meget op ad udmel-
dingerne på klubmøderne tidligere. Super oplæg - kan man overveje medfinansiering fra de klubber, som 
gerne ”vil mere” end en basisløsning? 
 
Eliteansvarlig Carsten Werge tilføjer, at kampe i Badmintonligaen skal ligge på faste tidspunkter - kvaliteten 
og produktet kan let højnes. 
 
Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund synes godt om forslaget om, at klubberne skal være med til at finan-
siere en del af omkostningerne. 
 
Hovedbestyrelsen giver fuld opbakning til, at Administrationen kan arbejde videre med projektet. 
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03.05  Politisk program 

Badminton Danmarks nuværende politiske program løber fra 2018-2021, hvorfor vi så småt ”tager hul på” 
drøftelserne for et kommende politisk program. 

Tages op på efterfølgende hovedbestyrelsesmøder. 

Der er ikke krav fra DIF om, at de enkelte specialforbund skál udarbejde et politisk program, men at special-
forbundene indgår en strategiaftale med DIF for perioden 2022-2025 for at få andel i strategistøtten. Det vil 
være oplagt, at Badminton Danmarks fremtidige politiske program afspejler de proces-, udviklings- og resul-
tatmål på specifikke indsatsområder, der er aftalt med DIF i de fireårige strategiaftaler. 

 

 

04.00  Eventuelt/orientering 

 

04.01  Jens Meibom, Elite- og Sportschef, opdaterer på den årlige trivselsundersøgelse på ”NETC”, og 
hvilke fokusområder de har (45 min.) 

Redegør for bl.a. opnåede resultater i 2020, resultatmål og udviklingsmål i 2021, den nye elitetræneruddan-
nelse samt den årlige trivselsundersøgelse blandt spillerne på ”NETC”. Konklusionen på undersøgelsen er, at 
den generelle trivsel er i et high-performance-miljø og ligger meget højt - er yderligere steget fra 2019 til 
2020. 

”Rundede af med” en kort orientering omkring processen ift. ansættelsen af en ny talentudviklingschef. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Til næste møde:  

- Orientering om Badminton Danmarks arbejde med FN’s verdensmål 
- Sammensætning af de fælles arbejdsgrupper - politisk valgte medlemmer og/eller udpegning på 

baggrund af kvalifikationer og kompetencer 
- Rettelse i DM-reglementet omkring minimumsdeltagelse i EGP-turneringerne for ”NETC”-spillere 

uden for ”top-30” på verdensranglisten. 


