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Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2020/2021 

”HB06 2020/2021” 

Torsdag den 22. april 2021 

BESLUTNINGSREFERAT 

 

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 

Martin Andersen, Udvikling- og Breddeansvarlig 

Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst 

Kristian Hedelund, Kredsansvarlig Vest 

Bo Jensen, Direktør 

 

Gæster 

Jesper Kamp, Holdturneringsudvalget (deltagende i punkt 02.01) 

Leon Ringbo, Holdturneringsudvalget (deltagende i punkt 02.01) 

 

Referent 

Bo Jensen, Direktør 
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Afbud 

Ingen 

 

 

00.00  Godkendelse af dagsordenen 

 

00.01  Siden sidst 

Formand Tore Vilhelmsen: 
DIF holder løbende info-møder om Coronasituationen, hvor DIF især vil udfordre beslutningen om indførelsen 
af Coronapas i idrætslivet, der er voldsomt ”bøvlet” for store dele af klubberne og foreningerne. 

Næstformand Jens Dall-Hansen: 
Badmintonforum bliver i år virtuelt med en række spændende indlæg. Mere information følger snarest. 

Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen: 
Redegør lige for mødet med Steen Fladberg og Arne Buch. Der kommer et revideret og mere specificeret op-
læg til et samarbejde. 

Efterlyser oversigten over kredsenes årsmøder. 

Eliteansvarlig Carsten Werge: 
Ingen bemærkninger. 

Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen: 
Spørger ind til om ”Bevæg dig for Livet” fortsætter, bare uden badminton, eller om det også ophører. For-
mand Tore Vilhelmsen svarer, at ”Bevæg dig for Livet” fortsætter frem til 2025, uden badminton, men at bad-
mintonsamarbejdet med DGI naturligvis fortsætter, også uden tilskud af fondsmidler. 

Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen: 
Spørger ind til Eliteansvarlig Carsten Werges udmelding omkring aflysningen af holdturneringen. 

Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen:  
Badminton Danmarks kåring af Årets Ungdomsklub vil fra 2022 blive en fælles kåring sammen med DGI. 

Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen: 
Har en række spørgsmål til genåbningen, som Direktør Bo Jensen og Formand Tore Vilhelmsen svarer på. 

Kredsansvarlig Vest Kristian Hedelund: 
Ingen bemærkninger. 

Direktør Bo Jensen:  
Gør kort opmærksom på, at det ikke er korrekt, som skrevet af den holdturneringsansvarlige, at Holdturne-
ringsudvalget (HU) ikke er blevet forespurgt omkring de to forslag fra Administrationen (servehøjde og und-
tagelse for U19 i DH-turneringen). Begge forslag er sendt til HU sammen med de øvrige bemærkninger og 
kommentarer, som Administrationen har haft til HU’s forslag til ny DH-struktur og reglement. 

Orienterer derudover kort om hele genåbningsproblematikken, herunder manglende udmeldinger og klare 
retningslinjer fra Kulturministeriet, samt medlemstallene og problemet med, at vi i bedste fald har med 6 må-
neder gamle tal at gøre og i værste fald står med ubrugelige data, hvilket gør det meget svært at sætte 
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rettidigt ind med hjælp og support ift. de klubber/områder, der har særlige udfordringer. Vil på et af de først-
kommende hovedbestyrelsesmøder fremlægge en samlet oversigt over Administrationens arbejde med en 
flerårig digitaliseringsstrategi. 

 

 

01.00  Økonomi 

 

01.01  Regnskab 2020 

Direktør Bo Jensen giver en status på regnskab og oplyser i den forbindelse, at Erhvervsstyrelsen netop har 
afsluttet deres behandling af Badminton Danmarks ansøgning om kompensation for aflyste/udskudte eller 
væsentligt ændrede arrangementer i 2020 grundet COVID-19-restriktionerne. Sagen er nu sendt til udbeta-
ling, og det forventes, at beløbet vil blive udbetalt inden for de kommende uger. Beløbet optages i regnskabet 
for 2021. 

Revisionen er færdig med deres gennemgang, og revisionen har ikke har givet anledning til væsentlige æn-
dringer eller kommentarer. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen godkender det reviderede regnskab for 2020 og underskriver regnskabet. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkender det reviderede regnskab for 2020 og underskriver regnskabet inkl. revisionsproto-
kollatet. 

 

01.02  Budget 2021 

Direktør Bo Jensen gav en kort status på regnskabet / budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021, som forinden 
var sendt ud på mail, og bemærkede, at der var en lille skrivefejl i den skriftlige orientering, idet forventningen 
fortsat er, at 2021 ender ud med et lille underskud, og ikke som anført overskud. Oplyste samtidigt, at nedluk-
ningen i nu snart fem måneder har ramt Badminton Danmark hårdt på de forventede indtægter i første og 
andet kvartal. Selvom vi kommer i gang i løbet af maj, er forventningen af mange af vores aktiviteter først for 
alvor vil komme tilbage på normalt niveau efter sommerferien. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen tager budgetorienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tager budgetorienteringen til efterretning uden yderligere bemærkninger. 

 

 

02.00  Beslutning 
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02.01  Forslag om ny struktur i DH-turneringen 

Forslagsstiller er Holdturneringsudvalget (HU), som er repræsenteret ved Jesper Kamp og Leon Ringbo. 

Repræsentanterne fra HU gennemgår indledningsvis selve processen forud for udarbejdelsen af de frem-
satte forslag samt de forskellige forslag og høringssvar fra klubberne. 16 ud af 83 DH-klubber har indleveret 
høringssvar (19,3 %), tre af svarende er kommet efter høringsfristens udløb. Hertil kommer høringssvar fra 
Dommerudvalget og Administrationen. Hovedbestyrelsen opfordres til at se de forskellige forslag som ét 
samlet forslag, men skulle der være enkelte ønsker om mindre rettelser, så er opfordringen at sende disse 
ønsker tilbage til HU, der så vil kigge på det en ekstra gang og derefter melde sin holdning tilbage til Hoved-
bestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen har efterfølgende en længere diskussion om fordele og ulemper samt mulige justeringer 
og ændringer. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen beslutter, at forslaget fra HU vedtages og implementeres fra sæsonstart 2022/2023. Samti-
dig instrueres HU i at udarbejde et overgangsreglement for sæsonen 2021/2022. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter, at man har behov for en politisk drøftelse af eventuelle ændringer for Badmintonli-
gaen og 1. division, inden man kan tage stilling til ændringer her. HU bedes på den baggrund tage stilling til, om 
det giver anledning til ændringer i deres forslag gældende fra 2. division til Danmarksserien, om de ønsker helt 
at trække forslagene, eller om de fortsat ønsker at fastholde forslagene med undtagelse af Badmintonligaen 
og 1. division - og dermed, at de implementeres fra sæsonstart 2022/2023. 

Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen tager beslutningen med tilbage til HU og beder HU ekspresbe-
handle Hovedbestyrelsens beslutning, så endelig vedtagelse af eventuelle ændringer kan foretages på først-
kommende Hovedbestyrelsesmøde, fredag den 28. maj 2021, således at et eventuelt overgangsreglement kan 
endeligt vedtages på første møde i Hovedbestyrelsen efter repræsentantskabsmødet, der bliver afholdt lørdag 
den 29. maj 2021. 

 

02.02  Forslag om indførelse af 1,15 m servehøjde i nationale senioreliteaktiviteter 

Direktør Bo Jensen uddyber kort de to selvstændige forslag: 

1) Indførelse af maks. servehøjde på 1,15 meter i Badmintonligaen og 1. division. 
2) Indførelse af maks. servehøjde på 1,15 meter i alle nationale senior elitearrangementer som DM, 

Elite Grand Prix Serien og Final4. 

Gennemgående argumenter er, at spillerne, som deltager i både DH-turneringens to øverste rækker og de na-
tionale senior elitearrangementer, alle konkurrerer internationalt, hvor denne serveregel bliver anvendt. Da vi 
ønsker at fremstå professionelle, giver det således god mening, at vi på det øverste nationale senior eliteni-
veau ”lægger os op ad” de internationale regler. Samtidig vil de helt unge spillere være bedre forberedt på de 
servesituationer, som de møder internationalt, når de også har mulighed for at ”træne” dem i de nationale 
konkurrenceaktiviteter. Dommerudvalget har længe argumenteret for en sådan løsning. 

Holdturneringsudvalget har selvstændigt fremsendt sine bemærkninger til forslaget på mail. 

Hovedbestyrelsen har herefter en længere snak om at fjerne den nuværende undtagelse i de danske spille-
regler og generelt indføre den internationale serveregel på 1,15 meter i alle badmintonmæssige sammen-
hænge, da det er underordnet, om man bruger den ene eller anden serveregel, eftersom servefejl alene kan 
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dømmes, når der er servedommer på den aktuelle kamp. Uden servedommere vil alle former for serveregler 
alligevel skulle dømmes af spillerne selv. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen beslutter at forslag 

1) Godkendes og implementeres i DH-reglementet med virkning fra 01. juli 2021. 
2) Godkendes og implementeres i de nationale senior elitereglementer for bl.a. DM, Elite Grand Prix Se-

rien, Final4 m.fl. med virkning fra 01. juli 2021.  

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter, at forslag 

1) Godkendes og implementeres i DH-reglementet med virkning fra 01. juli 2021, men der er IKKE et krav 
om, at der skal være påsat servedommere til de enkelte kampe, heller ikke i Badmintonligaen og 1. divi-
sion. Vælger klubben at påsætte servedommere til sine holdkampe, SKAL der dømmes efter 1,15 me-
ter-servereglen. 

2) Godkendes og implementeres i de nationale senior elitereglementer for bl.a. DM, Elite Grand Prix Se-
rien, de to M-række Grand Prix-turneringer og Final4 med virkning fra 01. juli 2021. Beslutningen om, i 
hvilket omfang der skal påsættes servedommere, skal efterfølgende præciseres i de specifikke regle-
menter. Servereglen på 1,15 meter kan kun dømmes, når der til de pågældende kampe er påsat serve-
dommere. 

 

Hovedbestyrelsen beslutter i samme ombæring, at der på et senere hovedbestyrelsesmøde skal tages en prin-
cipiel beslutning om, hvorvidt Badminton Danmark fjerner sin nuværende undtagelse til de internationale serve-
regler og generelt indfører 1,15 meter-servereglen i sine spilleregler. 

Der udsendes en selvstændig nyhed om Hovedbestyrelsens beslutning. 

 

02.03  Forslag om sidestilling af U19 med U17 ifm. Holdopstillinger i holdturneringen 

Direktør Bo Jensen uddyber kort forslaget, idet det ”alle dage” har været en udfordring, som er blevet håndte-
ret med diverse undtagelser. Før indførelsen af den nuværende rangliste kunne klubberne hvert år inden sæ-
sonstart ansøge om, at U17/U19-spillere og andre spillere, som havde været væk i længere tid fra badmin-
tonsporten (skader, barsel, klubskifte m.m.), kunne nulstilles på den gamle seniorrangliste og således indpla-
ceres på klubbens hold i DH-turneringen efter en styrkevurdering. 

Udfordringen med at bruge ranglistens NIVEAU bliver gennemgået specifikt ift. U17 og U19, men helt gene-
relt rummer Holdturneringsudvalgets beslutning om, at holdudtagelser og holdopstillinger skal ske på bag-
grund af ranglistens NIVEAU, en række problemstillinger. NIVEAU er en ”teoretisk” beregnet placering, hvor 
spillerens placering er et vægtet gennemsnit af resultaterne i alle tre kategorier. Rent matematisk er det en 
næsten umulig opgave at sætte DH-reglementets forskellige kompromiser og undtagelser på formel, hvorfor 
NIVEAU ikke altid afspejler en spillers 100 % korrekte placering set ud fra en klubs ønske om at bruge den 
aktuelle spiller på et bestemt hold eller placering i holdopstillingen. 

Alternativt kan man også vælge at indarbejde dén bestemmelse, Badminton Sjælland har i sit holdturnerings-
reglement for Sjællandsserien og nedefter. Kredsansvarligt Øst Anders Nielsen redegør lidt mere detaljeret 
for denne bestemmelse, hvorefter Direktør Bo Jensen giver en gennemgang af Administrationens to forslag i 
forlængelse heraf. 
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Holdturneringsudvalget har selvstændigt fremsendt sine bemærkninger til forslaget på mail. 

Hovedbestyrelsen har en længere principiel snak om behovet for at komme af med diverse undtagelser, hvil-
ket man grundlæggende er enige i. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen beslutter, at der skal findes en løsning, så undtagelser omkring holdopstillinger og lignende 
kan fjernes fra DH-reglementet. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen bakker op om Administrationens ønske om at skabe et mere fleksibelt regelsæt omkring 
brugen af ranglisten som udgangspunkt for holdopstillinger i DH-turneringen. Kredsansvarlig Øst Anders Niel-
sen arbejder videre med Administrationens forslag og inddrager både Holdturneringsudvalget og Ranglisteud-
valget samt Administrationen v/Kim Hansen i en endelig udformning af reglements-teksten, så ændringen kan 
implementeres inden sæsonstart 2021/2022. 

 

02.04  Forslag om honorar til Hovedbestyrelsen 

Forslagsstiller er Næstformand Jens Dall-Hansen, der giver en kort redegørelse for baggrunden for fremsæt-
telsen af forslaget og en orientering om, hvordan de andre større forbund håndterer spørgsmålet om honore-
ring af deres hovedbestyrelser. Flere steder får formanden et ”ansvarshonorar”. Understreger, at en endelig 
beslutning skal ske på repræsentantskabsmødet, lørdag den 29. maj 2021. 

Formand Tore Vilhelmsen deltager efter eget valg IKKE i behandlingen af dette forslag. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen beslutter at indstille forslaget til endelig godkendelse på førstkommende repræsentant-
skabsmøde, lørdag den 29. maj 2021. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter at indstille forslaget til endelig godkendelse på førstkommende repræsentant-
skabsmøde, lørdag den 29. maj 2021. Der skal samtidig være en tydeligere beskrivelse af formandens opgaver 
og ansvar, samt hvilke forventninger Hovedbestyrelsen/organisationen berettiget kan stille til formandens til-
gængelighed m.v. 

 

02.05  Forslag fra Indonesien og Badminton Asia om nyt pointsystem 

Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen har, på baggrund af en orientering fra Formand Tore Vilhelmsen på mail 
til Hovedbestyrelsen, bedt om at få punktet på dagsordenen. 

Hovedbestyrelsen har en principiel diskussion om, hvorvidt Badminton Danmark skal følge de internationale 
regler, hvis forslaget fra Indonesien vedtages, og i givet fald, hvornår Badminton Danmark så skal indføre po-
intsystemet. 

Indstilling: 

Internationalt udvalg i Badminton Danmark har drøftet forslaget og anbefaler Badminton Danmark at stemme 
”ja” til forslaget, når det kommer til afstemning på BWF’s AGM, lørdag den 22. maj 2021. 
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Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter at følge indstillingen fra Internationalt udvalg og bemyndiger formand Tore Vil-
helmsen til på vegne af Badminton Danmark at stemme ”ja” til forslaget. To hovedbestyrelsesmedlemmer øn-
sker ikke at tage stilling, da man ønsker at ”sætte ind” andre steder i reglementet ift. at afkorte længden af 
kampene og samtidig skabe mere intensitet og flere højdepunkter. På Hovedbestyrelsens første møde efter 
repræsentantskabsmødet skal der tages stilling til, hvis forslaget fra Indonesien bliver vedtaget på BWF’s AGM, 
hvornår Badminton Danmark i så fald skal overgå til det nye pointsystem. 

 

 

03.00  Almindelig drøftelse 

 

03.01  Repræsentantskabsmøde, herunder status på de forskellige valg 

Formand Tore Vilhelmsen giver en introduktion hertil. De to formænd fra henholdsvis Badminton Danmark 
og DGI sidder sammen med dirigenten og direktøren samlet under repræsentantskabsmødet. Til stede vil 
også være en teknisk medarbejder. Den øvrige Hovedbestyrelse deltager ”på lige fod” med alle de delegerede 
og ikke-delegerede fra deres individuelle opkobling. 

 

03.02  Valg til DIF’s bestyrelse 

Formand Tore Vilhelmsen giver en introduktion hertil og gennemgår det af DIF fremsendte materiale. Der 
skal vælges ny formand for DIF og fire almindelige bestyrelsesmedlemmer. DIF’s årsmøde er udsat til den 
19. juni 2021, så mødet formentlig kan afholdes fysisk. 

Der er to formandskandidater (de to næstformænd), og en række kandidater til de ledige bestyrelsesposter. 

 

03.03  Evaluering af Hovedbestyrelsen 2020/2021 

Formand Tore Vilhelmsen giver introduktion hertil og gennemgår den samlede vurdering, der er fremsendt på 
mail. Der er tale om en første version, som formentlig rettes til fremadrettet - men vurderingen skal først og 
fremmest ”tjene” som udgangspunkt for en fortløbende måling af, om Hovedbestyrelsen samlet set udvikler 
sig på de områder, hvor man ligger ”under 3”, eller om der er områder, som falder i vurdering. 

Formand Tore Vilhelmsen fremhæver primært tre punkter, der forhåbentlig kan blive ”løftet” i den samlede 
vurdering det kommende år: 

1.C:  Drøfter bestyrelsen væsentlige emner i øvrigt ift. mission, vision og værdigrundlag? 

1.J:  Bruger bestyrelsen tid nok på at drøfte et politiske samarbejde med andre strategiske vigtige 
samarbejdspartnere, som DIF, DGI, TD m.fl.? 

2.C:  Modtager bestyrelsen tilstrækkelig information om forbundets aktiviteter og udviklingsprojekter? 

 

03.04  Indstilling til DIF af endelig strategiaftale for 2022-2025 

Direktør Bo Jensen orienterer om den seneste dialog mellem forbundet og DIF, tilbagemeldingen fra DIF’s 
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bestyrelse samt den videre proces frem mod endelig indstilling af de fire strategispor senest 01. maj 2021. 

 

 

04.00  Eventuelt/orientering 

Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen: 

Dato for indmelding af klubskifte er i år, grundet udskydelsen af Final4, flyttet til den 25. juni 2021. 

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

Direktør Bo Jensen: 

- Valg til BWF Council 
- Genvalg af Poul-Erik Høyer som præsident for en sidste 4-årig periode 
- 30 kandidater til 20 poster i BWF Council, heriblandt Charlotte Dew-Hattens. 

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

Direktør Bo Jensen: 

Påpeger Hovedbestyrelsens prioritering af Hovedbestyrelsens fokus. 

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

Næste møde er fredag den 28. maj 2021 kl. 15:30-22:00 på SCANDIC ODENSE. 


