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Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2021/2022 

”HB01 2021/2022” 

Mandag den 21. juni 2021 

BESLUTNINGSREFERAT 

 

SCANDIC ODENSE 

Hvidkærvej 25 

5250 Odense 

 

Kl. 15:30-22:00 

 

Deltagere 

Tore Vilhelmsen, Formand 

Jens Dall-Hansen, Næstformand 

Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig 

Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig 

Kristian Hedelund, Holdturneringsansvarlig 

Jonas Sørig, Udvikling- og Breddeansvarlig 

Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst 

Jeanette Birkelund, Kredsansvarlig Vest 

Bo Jensen, Direktør 

 

Referent 

Bo Jensen, Direktør 

 

Gæst 

Oliver Graulund, Admincontrol (deltagende på Teams fra kl. 16:00-16:30) 

 

Afbud 

Carsten Werge, Eliteansvarlig 
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00.00  Godkendelse af dagsordenen 

Formand Tore Vilhelmsen indleder mødet med en kort præsentation af hensyn til de to nye medlemmer, Ud-
vikling- og Breddeansvarlig Jonas Sørig og Kredsansvarlig Vest Jeanette Birkelund. 

 

00.01  Siden sidst 

”Siden sidst” klarer vi denne gang mundtligt på selve mødet. 

Formand Tore Vilhelmsen: 

Orienterer om følgende aktiviteter: 

- Har været til repræsentantskabsmøde på Badminton Bornholm. Lars Christiansen, Badminton Born-
holm, arbejder på at skabe finansiering til fuldtidsansættelse af en badmintonkonsulent på Bornholm 
i en treårig projektstilling. Badminton Danmark, DGI, lokale virksomheder m.fl. er blevet kontaktet i 
forsøget på at fremskaffe den nødvendige finansiering på kr. 1.500.000. Badminton Danmark har 
ikke givet noget bindende tilsagn. 
 

- Møde i Internationalt udvalg på baggrund af årsmødet i BWF og forsøget på at få Charlotte Dew-Hat-
tens valgt (hvilket mislykkedes). 
 
Poul-Erik Høyer er genvalgt for en sidste fireårig periode. 
 
Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen spørger ind til, om Badminton Danmark har en strategi for, hvor-
dan vi internationalt kan påvirke en proces, der bevirker, at kampene bliver kortere, mere spændende 
og med større intensitet. Formand Tore Vilhelmsen bekræfter, at det er tilfældet, hvilket var blevet 
drøftet på sidste møde i Internationalt udvalg. 
 

- I BEC er Jens Meibom, sportschef i Badminton Danmark, valgt ind i ”High Performance kommissio-
nen” – Eliteansvarlig Carsten Werge blev desværre ikke valgt ind i ”Entertainment kommissionen”. 
Kriteriet er, at hvert land skal have en repræsentant valgt, hvorfor der ikke blev plads til Eliteansvarlig 
Carsten Werge. 
 

- Ved DIF’s årsmøde stemte Badminton Danmark - skal hilse fra Niels Nygaard og sige tak for et godt 
og konstruktivt samarbejde. 

Næstformand Jens Dall-Hansen: 

Orienterer om følgende aktiviteter: 

- Styregruppemøde med DGI Badminton - Jan Nielsen (håndboldbaggrund) er ny daglig leder for Team 
Bredde & Udvikling. DGI i Vingsted skal årligt spare 0,5 % på deres driftsomkostninger, besparelser 
som allokeres ud til landsdele til drift af aktiviteter og konsulenter. DGI Badminton bliver fra 2022 
beskåret i ressourcer, idet den daglige leder fremover kun vil være allokeret til badminton ca. 40 % af 
tiden, samtidig med at der skæres i antal årsværk ift. regionskonsulenterne. 
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Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen spørger ind til, om disse besparelser centralt, som overføres til 
landsdelene og regionerne 1:1, ville blive brugt på badminton. Direktør Bo Jensen svarer, at det er 
helt op til de enkelte landsdele selvstændigt at tage beslutning om, hvordan midler og ressourcer 
prioriteres lokalt. 
 

- Kort orientering omkring de fælles genstartsaktiviteter, der er planlagt til august 2021, fra uge 32, for 
både DIF, DGI, landsdele etc. 

Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen: 

Orienterer om følgende aktiviteter: 

- Deltog i repræsentantskabsmødet hos Badminton Lolland-Falster, hvilket var positivt - der er valgt ny 
formand. 

Eliteansvarlig Carsten Werge (Formand Tore Vilhelmsen orienterer på vegne af Eliteansvarlig Carsten 
Werge): 

- Man er dybt frustreret over, at man ikke har kunnet få nogle udmeldinger om det planlagte UVM i 
Kina. 

Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen: 

Orienterer om følgende: 

- Har kun hørt ros fra UDM og DMU. 
- Der er enkelte ændringer i turneringsreglementer. 

Holdturneringsansvarlig Kristian Hedelund: 

Orienterer om følgende: 

- Møde med formand for Holdturneringsudvalget, Jesper Kamp. 

Udvikling- og Breddeansvarlig Jonas Sørig: 

Orienterer om følgende: 

- Ungdomsudvalget holder møde d.d., den 21. juni 2021 - har fokus på den dialog, der har været med 
arbejdsgruppen for den fælles holdturnering, og de ændringer, der er besluttet gældende fra næste 
sæson. 

Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen: 

Orienterer om følgende: 

- Var med til repræsentantskabsmøde i Badminton København efterfulgt af et egentligt møde blandt 
de fire kredse i øst. Badminton København og Badminton Sjælland vil fortsat understøtte de to min-
dre kredse så godt som muligt. 

Kredsansvarlig Vest Jeanette Birkelund: 

Ingen bemærkninger. 

Direktør Bo Jensen: 

- Samarbejdet med DGI Badminton - fornyelsen af den gældende samarbejdsaftale, der udløber den 
31. december 2021, herunder det økonomiske samarbejde. 
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Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen spørger ind til detaljerne, hvorpå direktøren giver hele Hovedbe-
styrelsen en hurtig gennemgang af de væsentligste detaljer i samarbejdet. 

 
- Tilbagemelding fra DIF’s bestyrelse vedr. den bevilligede økonomi til den nye fireårige strategiaftale. 

Badminton Danmark er (igen) ikke blevet imødekommet på sine ønsker til økonomien. Badminton 
Danmark har seks uger til at indsende sit høringssvar til (gå i dialog med) DIF’s administration, men 
det er oplagt, at vi ikke kan gennemføre de indstillede indsats- og resultatmål, når økonomien redu-
ceres så drastisk. 

 

00.02  Admincontrol 

Introduktion af AdminControl v/Oliver Graulund. AdminControl er det nye system, vi skal bruge internt, til for-
midling og opbevaring af vores dokumenter i Hovedbestyrelsen. 

 
 

01.00  Økonomi 

 

01.01  Budgetstatus 

Direktør Bo Jensen giver en mundtlig status på budget. Kvartalsrapport udsendes primo juli måned 2021 
(uge 27). 

Efter genåbningen i april 2021, hvor vi igen er begyndt at få gang i vores konkurrenceaktiviteter, har vi fået 
stabiliseret vores driftsindtægter og indhentet lidt af det tabte fra 1. kvartal 2021. Effekten af genstarten af 
badmintonsporten vil dog først for alvor ”slå igennem” i 3. og 4. kvartal 2021, hvor vi forventer stort set uæn-
drede indtægter sammenlignet med budgettet. Størst usikkerhed knytter sig til billetsalget til Thomas & Uber 
Cup 2020 samt VICTOR DENMARK OPEN, hvor vi først har kunnet åbne op for salget primo juni måned 2021. 
Vi forventer, at publikum først på den anden side af sommerferien, når situationen og rammebetingelserne 
for efterårets aktiviteter er kendte, for alvor vil begynde at købe billetter til de to store arrangementer, men 
”fulde huse” alle dage forventer vi ikke. 

På omkostningssiden følger vi nøje udviklingen - på flere områder har vi allerede realiseret kompenserende 
besparelser, hvilket bevirker, at vi kan fastholde vores oprindelige forventning om et mindre underskud for 
hele 2021.  

Direktør Bo Jensen gennemgår herefter udviklingen på udvalgte konti, hvor der er særlige bemærkninger at 
notere. 

Kredsansvarlig Vest Jeanette Birkelund spørger ind til, hvilke beslutninger der er taget omkring tilbagebeta-
ling af kontingenter til klubberne og foreningerne. Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen henviser til udmeldin-
gen fra DIF og DGI om at holde fast i kontingentbetalingerne både lokalt og centralt. 

Direktør Bo Jensen supplerer med kort at redegøre for forskellen på kompensationsmuligheder for klub-
ber/foreninger via DIF/DGI–foreningspuljen, og Badminton Danmark, der ikke kan søge kompensation for 
tabte indtægter, men alene via Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen tager den fremlagte statusorientering til efterretning. 
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Beslutning: 

Hovedbestyrelsen tager den mundtlige statusorientering til efterretning. 

 

 

02.00  Beslutning 

 

02.01  Hovedbestyrelsens mødekalender 

Direktør Bo Jensen fremlægger udkast til mødeplan for de ordinære hovedbestyrelsesmøder og forslag til 
datoer for Hovedbestyrelsens strategiseminar, Badmintonforum og det med DGI Badminton fælles årsmøde 
(repræsentantskabsmødet). 

Indstilling: 

Mødekalenderen godkendes på baggrund af Hovedbestyrelsens drøftelser. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkender den reviderede mødekalender. 

 

02.02  Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 

Formand Tore Vilhelmsen gennemgår Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed ift. de punkter, 
hvor der kunne være behov for ændringer og/eller justeringer. 

Formand Tore Vilhelmsen ønsker, at det bliver tilføjet, at Hovedbestyrelsen på et af sine sidste møder inden 
repræsentantskabsmødet skal gennemføre en årlig evaluering af Hovedbestyrelsens arbejde. Har ikke lagt 
sig fast på, hvor det skal tilføjes. 

Holdturneringsansvarlig Kristian Hedelund foreslår, at ”Åben dagsorden” ændres til blot ”Dagsorden”. 

Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen gør opmærksom på, at formuleringen omkring ”fastsættelse af 
Takstbladet (gebyroversigten)…” skal ændres og tilpasses beslutningen om, at Takstbladets satser hvert år 
pristalsreguleres. Kun ændringer ud over pristalsreguleringen skal godkendes af Hovedbestyrelsen og efter-
følgende på førstkommende repræsentantskabsmøde. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen godkender Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed med tilføjelser/ændringer. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen bemyndiger Formand Tore Vilhelmsen og Direktør Bo Jensen til at implementere de drøftede 
ændringer og tilpasninger. Opdateret Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed lægges på badmin-
ton.dk. 
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02.03  Ansvar- og funktionsbeskrivelser for Hovedbestyrelsen og udvalg 

Formand Tore Vilhelmsen gennemgår de forskellige ansvar- og funktionsbeskrivelser ift. de punkter, hvor der 
kunne være behov for ændringer og/eller justeringer. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen godkender de enkelte ansvar- og funktionsbeskrivelser med tilføjelserne/ændringerne. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter at bemyndige Direktør Bo Jensen i samarbejde med Formand Tore Vilhelm-
sen/Næstformand Jens Dall-Hansen at tilrette de enkelte ansvar- og funktionsbeskrivelser. Alle ansvar- og 
funktionsbeskrivelser (opdaterede) lægges på badminton.dk. 

 

02.04  Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper, der ikke er valgt på repræsentantskabsmødet 

Formand Tore Vilhelmsen gennemgår de forskellige udvalg og arbejdsgrupper ift. de punkter, hvor der kunne 
være behov for ændringer og/eller justeringer. 

Hovedbestyrelsen har en længere drøftelse om de enkelte udvalg og især de fælles arbejdsgrupper. 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen beslutter at følge de indstillinger/ændringer som drøftet på mødet. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter de drøftede ændringer. 

Samtidig beslutter Hovedbestyrelsen at nedsætte et ad hoc-udvalg, der skal se på sammenhængskraften mel-
lem Badminton Danmarks love, kredsenes love og tilsvarende reglementer. Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen 
bemyndiges til i første omgang at udarbejde et oplæg til kommissorium, der fremlægges på førstkommende 
møde i Hovedbestyrelsen. 

 

02.05  Eventuel udmøntning af beslutninger på repræsentantskabsmødet (Punktet udgår). 

Punktet udgår. 

Indstilling: 

Beslutning: 

 

02.06  Eventuelle reglementsændringer i DH-reglementet og øvrige reglementer (Punktet udgår). 

Punktet udgår. 

Indstilling: 

Beslutning: 
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02.07  Servehøjde 

Fra Dommerudvalget er der fremsat et forslag/en indstilling om indførelse af 1,15 m servehøjde (BWF-regel). 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen godkender det fremsendte forslag fra Dommerudvalgt omkring indførelsen af 1,15 m serve-
højde og de foreslåede ændringer/præciseringer til de danske spilleregler med virkning fra 01. juli 2021. Beslut-
ning skal implementeres i punkt 02.08. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter at følge Dommerudvalgets indstilling, hvilket betyder, at 1. division ikke skal være 
omfattet af beslutningen. 

 

02.08  Ændringer ”Spilleregler for badminton” 

Ifm. ”BWF AGM 2021” – i maj 2021 – blev der vedtaget en række justeringer og tilføjelser af de gældende 
spilleregler. Disse ændringer har nu været omkring Dommerudvalget, der har fået oversat disse ændringer til 
danske og implementeret dem i de aktuelle ”Spilleregler for badminton” gældende for Badminton Danmark. 
Formelt set skal sådanne ændringer godkendes af Hovedbestyrelsen. Godkendelsen skal ske med virkning 
pr. 01. juli 2021.  

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen godkender de opdaterede ”Spilleregler for badminton” gældende for Badminton Danmark 
med tilføjelse af de under punkt 02.07 godkendte ændringer til servereglerne. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkender de opdaterede ”Spilleregler for badminton” med tilføjelsen af beslutningen under 
punkt 02.07. 

 

02.09   Brug af dommere over 65 år  

Vi har tidligere drøftet dette spørgsmål i Hovedbestyrelsen, men skal nu tage beslutning herom. Fra Dommer-
udvalget er der et ønske om, at der i DH-reglementets § 46, stk. 1, sker følgende tilføjelse (med blå):  

§ 46 Dommere  

Stk. 1 En klub, som har hold i Badmintonligaen og/eller 1. division, skal som minimum have to uddannede, 
registrerede og aktive dommere tilknyttet klubben. Dommere over 65 år må ikke virke som dommere 
i Badmintonligaen eller 1. division, og kan derfor ikke i denne sammenhæng medregnes i klubbens 
antal af dommere. En klub, som har hold i 2. og 3. division, skal som minimum have én uddannet, 
registreret og aktiv dommer tilknyttet klubben. En dommer kan kun være tilknyttet én klub. 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen følger Dommerudvalgets indstilling og godkender den ændrede formulering. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen beslutter at følge Dommerudvalget indstilling med den ændring, at ”må ikke virke som dom-
mere i Badmintonligaen eller 1. division” slettes. 
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Kredsansvarlig Øst Anders Nielsen ønsker dissens på denne beslutning, da han er af den opfattelse, at hvis 
klubben har to dommere over 65 år, så skal det kun være den ene, der ikke kan medregnes i klubbens antal af 
dommere. 

 

 

03.00  Almindelig politisk drøftelse 

Ingen punkter på dagsordenen. 

 

 

04.00  Eventuelt/orientering 

Mødet sluttede kl. 21:03 med fælles overværelse af fodboldkampen mellem Danmark og Rusland. 

 

 

 

  


