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Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2021/2022   

”HB 02 2021/2022” 

Fredag d. 27. august 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  

Carsten Werge, Eliteansvarlig 

Kristian Hedelund, Holdturneringsansvarlig  

Jonas Sørig, Udvikling- og Breddeansvarlig  

Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst  
 
 

Referent 

Anders Nielsen 
 
 

Afbud 

Gitte Paulsen, Kredsansvarlig Vest  

Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig



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 

 

 

 

 

00.00 Godkendelse af dagsordenen 

Formand Tore Vilhelmsen bød velkommen til mødet og oplyste, at han havde bedt Bo om at blive hjemme 
og prioritere de aktuelle sager og arrangementer.  

Der blev fremsat ønske om at indkomne punkter blev ledsaget af en beskrivelse, så man har mulighed for 
at forberede sig bedre. Det blev besluttet, at dette gøres fremover. 

Næstformand Jens Dall Hansen oplyste, at godkendelse af den opdaterede formands- og 
næstformandsbeskrivelse, manglede på dagsordenen. Den blev indsat. 

 
 

00.01 Siden sidst 

Formand Tore Vilhelmsen 

Tore orienterede om følgende aktiviteter: 

- Havde været til Final 4 i Brøndby og havde inviteret både Brøndbys borgmester og DIF’s formand, 
som begge mødte op og var meget begejstrede for produktet. 

- Havde været i Esbjerg til Masters på førstedagen og til DM på finaledagen. Flot setup, som fik 
meget ros. 

- Havde deltaget i bisættelse af Jørgen Brix Steby. Familien var meget glad for, at vi i BD stadig kunne huske 
ham, og for den fine nekrolog 

- Havde været til møde i DGI styregruppe samt et møde med Gitte Paulsen, begge steder med 
diverse aktuelle emner på dagsordenen. 

- Havde været til modtagelse af Viktor Axelsen i lufthavnen, sammen med mange andre. Havde sagt et par 
ord og overrakt billede til ham fra BD. 

- Havde deltaget i fejring af OL-atleterne på Experimentariet. Mest af alt et arrangement, hvor det er godt at være til 
stede og vise fanen. Ingen forpligtelser. Fik smalltalket med lidt forskellige personer 
 

- Havde brugt meget tid og deltaget i mange møder omkring Viktor Axelsens beslutning om at 
forlade NETC og Danmark. 

 

Næstformand Jens Dall-Hansen 

Jens oplyste, at der er en udfordring med at afholde Badmintonforum i Idrættens Hus i forbindelse med 
årsmødet, fordi det falder sammen med DIF’s årsmøde. Der arbejdes i første omgang på en lokation i 
nærheden, alternativt overvejes en anden afviklingsdag. 

 

Holdturneringsansvarlig Kristian Hedelund 

Kristian orienterede om følgende aktiviteter: 

 
10. juni 2021 – Møde med Jesper Kamp – formand for holdturneringsudvalget  
Der var primært tale om et fysisk intromøde hvor vi fik ”sat hoved” på hinanden og fik snakket omarbejdsprocesser mm.  
 
10. juni 2021 – Møde med holdturneringsudvalget (på teams)  
Referatet kan ses her 
 
22. juni 2021 – Møde med Bo Jensen og Jens Meibom  
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Et møde omkring liga og 1. division, som handlede om hvordan direktør og sportslig ledelse ser på fremtidens liga og 1. 
division. Der ses gerne en struktur på ligaen som kan holde i mange år frem og at der skabes et produkt som er til at 
sælge kommercielt.  
 
23. juni 2021 – Møde med Dommerudvalget  
Der er blev snakket en del om synet på fremtidens dommer-setup. Der var et klart ønske om 2 dommere på banen i 
ligaen. Der blev også nævnt fra DU at det ”gamle” setup med dommer og servedommer i ligaen er med til at fremme 
udviklingen af nye dommere. Man ser gerne at den nye serveregel på 1,15m bliver introduceret i badmintonreglerne. 
Dog var der ikke lige et bud på pt. hvad man skulle i ungdomsrækkerne af serveregel.  
 
16. august 2021 – Møde med liga og 1.divisionsklubber. 
Referatet kan ses her 
 
 
Øvrig orientering: 
 

- Der havde været en løbende dialog omkring indførsel af servereglen på 1,15m. Der har været spurgt ind til en 
frivillig ordning med servedommer i ligaen, hvor det var tanken at DU og kredse med ligahold kunne større op, 
og hvor reelt kun én ligaklub ikke gik ind for ideen og. Kredsene i Øst og Nordjylland var indstillede på at 
bidrage. 

- Der havde været et par fejlindtastninger i holdopstillingerne i Badmintonligaen, som havde medført nogle 
protester, som ville ende med skrivebordsafgørelser.  

 
- Det havde været lidt af et mareridt at finde ligarunder pga. den internationale kalender og de mange 

aflysninger/flytninger. Så der har været løbende tilpasning af kalenderen og løbende tilpasning af enkelte 
regler som følge heraf 

 
 
Eliteansvarlig Carsten Werge 
 
Carsten orienterede om følgende aktiviteter: 
 

- Havde Har været tilstede ved både U-DM i Greve og senior-DM i Esbjerg, har i den forbindelse fået 
snakket med et væld af badmintonspillere/trænere/ledere 
 

- Havde deltaget i digi-møde med Steen Fladberg, Arne Buch og Kristian Boye i bestræbelserne på, at 
vi som BD kan være afsender på lidt seancer, der kan lære vores klubber hvordan man udnytter sit 
kommercielle potentiale. 

 
- Havde været til møde med en stribe klubber omkring Liga og 1. divisions ambitionerne i fremtiden. 

Fremhævede og bifaldt direktør Bo Jensens oplæg til en fælles platform til livestreaming for 
badminton. 

 
- Havde deltaget i mange møder omkring Viktor Axelsens beslutning om at forlade NETC og 

Danmark. 
 
Derudover oplyste Carsten, at U-VM var for andet år i træk aflyst (udsat). Han fandt det både bekymrende og 
kritisabelt, at BWF underprioriterer dette mesterskab og udtrykte stor undren over, at der ikke var en plan B, når det 
længe havde været usikkert om Kina som ville gennemføre eventen som arrangør. Carsten ønskede at finde information 
om, hvad man havde gjort – eller rettere ikke gjort – for at finde en alternativ arrangør. Carsten udtrykte i den 
forbindelse håb om, at BD vil arbejde på at give denne gruppe af unge talenter, der nu er ramt af to aflysninger som 
ellers ville give dem en god ballast til fremtiden, ekstra opmærksomhed ift træninger og turneringer i udlandet. 
 

Vestansvarlig Jeanette Birkelund 

I Badminton Sønderjylland var der opstartet parabadminton i Aabenraa Badminton Club og ParaSport 
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Aabenraa. Det er intentionen på sigt at få det udbredt som et tilbud, der forankres i hver af de fire 
sønderjyske kommuner. 

 

Direktør Bo Jensen 

Bo Jensen havde fremsendt følgende skriftlige orientering:  

Der havde været en del mødeaktivitet, også selvom de seneste måneder har sået i sommerens og ferien 
tegn. I overskriftsform handlede det først og fremmest om følgende møder og aktiviteter (ikke nødvendigvis i 
kronologisk rækkefølge). 

 
- Diverse møder omkring NETC, Den Kollektive Landsholdsaftales bestemmelser, muligheden for at 

være tilknyttet NETC i de perioder, hvor man opholder sig / bor i udlandet. 
- Diverse møder med eksisterende og potentielle sponsorer ikke mindst ift. TUC2020, men også ift. 

de mere fremadrettede aftaler. 
- Deltagelse i BD’s mediedag, den 1. juli 
- Deltagelse i klubmøde med 1. divisions og Liga – klubber 
- Deltagelse i DIF’s netværksmøde, som havde temaet: Samspil mellem bestyrelsen og 

direktionen/sekretariatet (næste møde under TUC2020) 
- Kontraktforhandlinger med Royal Arena ifm. VM2023. 
- Deltagelse i første Styregruppemøde efter sommerferien. 
- Deltagelse i Styregruppemøde ift. TUC2020 
- Deltagelse i møde med BWF og Thomas Lund ift. TUC2020 samt VDO2021, primært omkring 

økonomi og krav om indførsel af en restriktiv COVID-19 protokol. 
- Deltagelse i møde med DEF-Sport (Spillerforeningen), bl.a. til afklaring af forskellige forhold 

omkring den Kollektive Landsholdsaftale, herunder gensidig orientering omkring forskellige emner  
- Korrespondance på mail og telefon med Mogens Ginnerup, formand for Disciplinærudvalget, bl.a. 

afklarende spørgsmål omkring bestemmelserne i Den Kollektive Landsholdsaftale. 
- Diverse interne møder bl.a. i medarbejderudvalget. 

 
De kommende måneder bliver ekstremt travle og alle i administrationen vil blive maksimalt belastet 
ift. arbejdstid og indsats. Administrationen vil fortsat kunne håndtere den daglige service overfor 
klubber, foreninger og medlemmer, men vil nok i perioder være lidt længere om at vende tilbage på 
konkrete henvendelser på telefon og mail. Men alle får svar, ligesom det vil fremgå af vores 
hjemmeside, at der i uge 41 – 43 vil være mindre bemanding end normalt på telefon og mail. 

 
 
 
 
 
 
01.00 Økonomi 

 
01.01 Budgetstatus 

Tore havde modtaget en status fra Bo. Der var ikke ny udvikling af betydning ift. redegørelsen ved foregående møde.  

Kristian Boye gennemgik Budgetprocessen forud for budgettet 2022, herunder inddragelsen af de forskellige udvalg i 
processen. 

 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen tager den fremlagte statusorientering til efterretning. 

Beslutning: 
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Hovedbestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning. 
 
 
 

02.00 Beslutning 
 

02.01 Ændring af funktionsbeskrivelser for formand og næstformand.  

I forlængelse af beslutningen på repræsentantskabsmødet omkring formandshonorar, havde Tore og Jens forud 
for sidste møde opdateret beskrivelsen af de to funktioner. Denne manglede imidlertid den formelle i 
godkendelse. 

Beslutning: 
Hovedbestyrelsen godkendte den opdaterede beskrivelse 

 
  

02.02 Ændring af funktionsbeskrivelser for formand og næstformand.  
 
 

03.00 Politisk Drøftelse 
 
 
03.01 Information om Badminton Danmarks digitale strategi frem mod 2025 
 
Punktet blev udsat til næste møde, da Bo Jensen som skulle holde oplægget, ikke var til stede. 
 
03.02 Badminton Danmarks kommende strategi 
 
Formand Tore Vilhelmsen fremlagde en oversigt med en meget overordnet køreplan for processen med en ny strategi 
for Badminton Danmark, herunder hvornår forskellige interessenter vil blive inddraget.  
 
Der var efterfølgende en generel drøftelse omkring hele arbejdet med strategi samt indhold af den fremlagte 
procesplan. Der var et ønske fra formanden om at melde planen ud, således der blev åbenhed omkring arbejdet med 
strategien og folk i badminton landskabet dermed viste, at arbejdet var i gang. 
 
Kristian Boye udtrykte bekymring for tidsperspektivet og han var bekymret for, om vi kunne nå det hele, da en sådan 
proces er omfattende. 
 
Det blev aftalt af den Øst- og Vest ansvarlige skulle kommunikere videre ud til kredsene, at processen ville blive sat i 
gang, således at kredsene kunne få mulighed for at komme med input allerede nu. 

 
 
03.03 Badminton Danmarks holdning til vaccination 
 
Vestansvarlig Jeanette Birkelund havde bragt punktet op i kølvandet på informationsbrevet til U17 EM, hvor det var 
hendes opfattelse at Badminton Danmark påtvang deltagerne at blive vaccineret. 
 
 
Direktør Bo Jensen havde forud for mødet skriftligt redegjort for, at det ikke var et krav for at deltage at man blev 
vaccineret. Vaccination var alene en forudsætning, hvis man ønskede at være med på den rejseplan som var sendt ud. 
Det var endvidere oplyst, at såfremt en spiller ikke ønskede vaccination, ville Badminton Danmark stille en voksen 
ledsager til rådighed til at tage med de krævede 3 dage før, så den pågældende spiller kunne nå, hvis nogen ikke 
ønskede at blive vaccineret og dermed var nødsaget til at ankomme til destinationen før de andre.  
 
Der var enighed om, at Badminton Danmark overordnet set skal følge myndighedernes anbefaling. Der var ligeledes 
enighed om, at når myndighederne ikke kræver vaccination, men blot opfordrer til det, så er det helt i tråd med dette, 
at rejseplanen som udgangspunkt lægges ud fra at man er vaccineret, men at man samtidig stiller alternativ til rådighed 
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for dem der ikke ønsker det. 
 

 

 


