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Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2020/2021 

”HB05 2020/2021” 

Onsdag den 10. marts 2021 

BESLUTNINGSREFERAT 

 

SCANDIC ODENSE 

Hvidkærvej 25 

5250 Odense 

 

Kl. 15:30-19:45 

 

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 

Bo Jensen, Direktør 

 

Gæst 

Steen Fladberg (deltager i punkt 02.01) 

Arne Buch (deltager i punkt 02.01) 

 

Referent 

Bo Jensen, Direktør 
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Afbud 

Kristian Hedelund, Kredsansvarlig Vest 

 

 

00.00  Godkendelse af dagsordenen 

 

00.01  Siden sidst 

Formand Tore Vilhelmsen: 

Giver en uddybende orientering omkring snakken med Niels Nygaard fra DIF. 

Har haft møde med Poul-Erik Høyer omkring valg til BWF Council. Hovedbestyrelsen efterlyser et ”valgpro-
gram”, som Formand Tore Vilhelmsen vil rykke for. 

Har også haft møde med Thomas Bach, næstformand i DIF. 

Hovedbestyrelsen beder om mere information fra BEC ift., hvad der ”ligger i” at påtage sig et værtskab for 
BEC Årsmøde i 2022. Direktør Bo Jensen tager kontakt til BEC. 

Næstformand Jens Dall-Hansen: 

Orienterer om Badmintonforum. 

Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen: 

Orienterer om evt. ledig plads i DIF’s bestyrelse. 

Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen: 

Ingen yderligere bemærkninger. 

Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen: 

Giver en orientering omkring arbejdet i Holdturneringsudvalget vedrørende en justering af strukturen, ”ram-
merne” og indholdet af DH-turneringen. Oplægget sendes nu i høring hos klubberne med svarfrist lige inden 
påske, hvorefter Holdturneringsudvalget fremsender et oplæg til Hovedbestyrelsen til mødet i april 2021. 

Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen: 

Ingen yderligere bemærkninger. 

Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen: 

Spørger ind til, hvorfor DM ligger fra tirsdag til fredag i uge 32. Direktør Bo Jensen svarer, at det er af hensyn 
til kommende internationale turneringer, der forventes placeret allerede i uge 33. 

Direktør Bo Jensen: 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

 



 

 
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   

01.00  Økonomi 

 

01.01  Regnskab 

Direktør Bo Jensen giver status på regnskab og den forestående revision. 

Årsregnskabet 2020: 

Det ikke-reviderede færdige udkast til årsregnskab for 2020 viser et lille overskud på kr. 60.430,00. 

Heri er indregnet den forventede kompensation fra Erhvervsstyrelsen for væsentligt ændrede/aflyste/ud-
skudte arrangementer. Erhvervsstyrelsen behandler lige p.t. vores ansøgning. Der er ekstraordinært hensat 
ca. kr. 2.000.000,00 til Denmark Open 2021 til forventede ekstraomkostninger til COVID-19-foranstaltninger 
samt manglende indtægter fra især billetsalg og kommercielle partnere. Den samlede kompensation fra de 
forskellige hjælpepakker er opgjort til ca. kr. 2.300.000,00. 

Eliteregnskabet med Team Danmark er også ”faldet på plads”. Det udviser et overskud på kr. 1.914.630,00. 
Team Danmarks andel udgør kr. 1.246.822,00, hvoraf de kr. 730.000,00 er overført til 2021, mens Badminton 
Danmark tilbagebetaler kr. 516.822,01 til Team Danmark. 

Særligt to poster ”springer i øjnene” i balancen - tilgodehavende debitorer og forudbetalte indtægter. Begge 
poster omhandler dog stort set alene periodiseret tilgodehavende og modtagne indtægter, der alene relaterer 
sig til det kommende Thomas & Uber Cup, der afholdes til oktober 2021 i Aarhus. 

Hovedtal: 

Gruppe Regnskab 2020 Budget 2020 
Indtægter 43.160.627 53.462.000 
Administration & Fællesudgifter - 8.118.076 - 8.188.100 
Klubudvikling - 1.800.920 - 2.100.500 
Konkurrence & Event inkl. IT - 19.477.602 - 30.585.700 
Talent- & Eliteudgifter - 9.900.229 - 11.949.500 
Tilbagebetaling Team Danmark - 516.822 - 0 
Team Danmark-midler overført til 2021 - 730.000 - 0 
Afskriv, kurs, hensættelser - 2.556.548 - 120.000 

Revisionen påbegynder sit arbejde i uge 11. Endeligt revideret regnskab forventes klart til mødet i april 2021. 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender den fremlagte status på 2020-regnskabet. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkender uden yderligere bemærkninger den fremlagte status på 2020-regnskabet. 
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01.02  Budget 

Direktør Bo Jensen giver status på budget. 

Budgettet 2021: 
Opdateret status udsendes efter sædvanlig praksis primo april per 31. marts 2021 på mail til Hovedbestyrel-
sen, hvorefter Hovedbestyrelsen kan stille uddybende spørgsmål på det efterfølgende møde i Hovedbestyrel-
sen. 

Indstilling: 

Ingen. 

Beslutning: 

Ingen. 

 

 

02.00  Beslutning 

 

02.01  Optimering af klubbers kommercielle muligheder 

Formand Tore Vilhelmsen giver en kort introduktion. 

Steen Fladberg og Arne Buch holder et oplæg med en PowerPoint-præsentation, der bliver gennemgået. 

Overskrift: 

Findes der en ny og innovativ måde at samarbejde på mellem klubber og forbund, når det handler om at ud-
nytte de kommercielle muligheder? 

Hovedbestyrelsen har herefter en drøftelse af både indhold og den fremadrettede proces, men man har be-
hov for mere konkrete oplæg til bl.a. involvering og økonomi. Formand Tore Vilhelmsen foreslår, at en lille 
gruppe kan sætte sig sammen med Steen Fladberg og Arne Buch og se på, hvordan man kan hjælpe klub-
berne med inspiration til det kommercielle arbejde og eventuel ”content”, som Badminton Danmark kan bi-
drage med. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen drøfter oplægget og træffer på den baggrund beslutning om og i så fald, hvordan Badminton 
Danmark i givet skal arbejde videre med projektet. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter at melde positivt tilbage Steen Fladberg og Arne Buch. Der nedsættes en gruppe 
bestående af Eliteansvarlig Carsten Werge, Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen og (delvis) Formand Tore 
Vilhelmsen, som på overordnet niveau arbejder videre med projektet. 

 

02.02  Afholdelse af Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde 2021 

Repræsentantskabsmødet er planlagt til afholdelse lørdag den 29. maj 2021, og lige nu er forventningen, at 
mødet bliver afholdt virtuelt, hvilket Hovedbestyrelsen, jf. Love for Badminton Danmark, §16, stk. 1 og 2, 
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selvstændigt kan træffe beslutningen om - dog skal kredsene varsles senest otte uger inden afholdelsen af 
repræsentantskabsmødet. DGI har et system, som kan facilitere et virtuelt møde, herunder håndtere valide-
ring af stemmeberettigede og valg. 

Hovedbestyrelsen har herefter en drøftelse af selve formen og tidspunktet for afholdelse af repræsentant-
skabsmødet, herunder kredsenes muligheder for tilsvarende at holde deres repræsentantskabsmøder virtu-
elt, selvom der måtte stå i de respektive love, at repræsentantskabsmødet skal afholdes fysisk. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen anbefales at træffe beslutning om, at repræsentantskabsmødet skal afholdes virtuelt den 
29. maj 2021. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter, at repræsentantskabsmødet afholdes virtuelt lørdag den 29. maj 2021, også 
selvom der ”måtte blive åbnet mere op”. 

 

 

03.00  Almindelig drøftelse 

 

03.01  Orientering om Badminton Danmarks arbejde med FN’s verdensmål 

Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen giver en gennemgang af de indsatsområder - og understregede, at 
arbejdet med verdensmålene ikke er en tjekliste, men en forandringsagenda - hvor Badminton Danmark alle-
rede arbejder med FN’s forskellige verdensmål, og de indsatsområder, hvor disse fortsat med fordel kan im-
plementeres. Arbejdet med FN’s verdensmål bliver skrevet ind i den nye fireårige strategiaftale med DIF fra 
2022-2025 som et af flere strategiske indsatsområder i Badminton Danmarks arbejde med at understøtte 
DIF’s politiske program. 

Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen giver en kort supplerende orientering om arbejdet i den DIF-arbejds-
gruppe, hvor hun deltager, der bl.a. arbejder med, hvordan forbundene kan arbejde mere fokuseret med bl.a. 
idrættens bæredygtighed og klimaaftryk. 

Hovedbestyrelsen har herefter en kort drøftelse af, hvordan Badminton Danmark yderligere kan bidrage til 
arbejdet med verdensmålene samt udbrede kendskabet hertil til vores klubber og foreninger. 

 

03.02  Sammensætning af de fælles arbejdsgrupper - politisk valgte medlemmer og/eller udpegning på 
baggrund af kvalifikationer og kompetencer 

Formand Tore Vilhelmsen giver en kort opdatering ift., at punktet skulle have været behandlet på den plan-
lagte strategidag, som vedvarende er blevet udskudt grundet COVID-19-restriktionerne. Strategidagen forven-
tes gennemført efter sommerferien, hvor punktet bliver en del af dagsordenen.  

Med kun få måneder tilbage af den aktuelle sæson, giver det ikke mening, at Hovedbestyrelsen på nuvæ-
rende tidspunkt tager en politisk drøftelse af spørgsmålet. Det vil være relevant at tage spørgsmålet op igen, 
når der efter repræsentantskabsmødet igen skal udpeges medlemmer til de stående udvalg i de fælles ar-
bejdsgrupper mellem Badminton Danmark og DGI Badminton. 
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03.03  Rettelse i DM-reglementet omkring minimumsdeltagelse i EGP-turneringerne for ”NETC”-spillere 
uden for ”top-30” på verdensranglisten 

Punktet udgår, da Hovedbestyrelsens medlemmer forud for mødet har tilkendegivet, at de fandt ændringen 
rigtig. 

 

03.04  Bestyrelsesevaluering 

Formand Tore Vilhelmsen giver introduktion hertil, bl.a. at han meget gerne ser det indskrevet i ”Forretnings-
orden for Hovedbestyrelsens virksomhed”. Oplægget bliver, at Hovedbestyrelsen på sidste møde inden re-
præsentantskabsmødet gennemfører en evaluering ift. Hovedbestyrelsens arbejde, evne til at træffe beslut-
ninger, følge op på strategier og politiske programmer etc. 

Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen bakker op om forslaget, men påpeger, at man måske med 
fordel kan udpege nogle temaer, man evaluerer mere dybdegående. 

Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen bakker også op om forslaget og nævner i den forbindelse, at han 
allerede i 2018 har forslået noget tilsvarende, men at man også bruger evalueringen til at se fremad. 

Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen er ligeledes positiv, men kan have en bekymring omkring, hvis det skal 
gennemføres helt ned på individuelt niveau i form af en slags personlig udviklingssamtale. Det, afviste For-
mand Tore Vilhelmsen, er formålet. 

Medlemmerne i Hovedbestyrelsen er enige om, at det er en god idé, og Formand Tore Vilhelmsen vil derfor til 
næste møde fremsende et oplæg til, hvordan han tænker processen. Tillige enighed om, at Formand Tore 
Vilhelmsen efter mødet udfærdiger udkast til evaluering, der efterfølgende rundsendes for eventuelle be-
mærkninger, men således at hovedbestyrelsesmedlemmerne skal kunne nå at svare på den endelige evalue-
ring inden næste hovedbestyrelsesmøde, hvor der således kan konkluderes. 

 

 

04.00  Eventuelt/orientering 

Til næste møde kommer der et punkt omhandlende valg til DIF’s bestyrelse. 

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

Politisk repræsentant skal deltage på kredsenes årsmøder. 

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

Næstformand Jens Dall-Hansen giver en kort orientering om, at han til næste hovedbestyrelsesmøde gerne 
vil have et punkt på dagsordenen omhandlende honorering af formanden – han kommer med et oplæg til 
drøftelse. 


