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Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2021/2022 

”HB04 2021/2022” 

Mandag, den 6. december 2021 

BESLUTNINGSREFERAT 
SCANDIC ODENSE 

Hvidkærvej 25 

5250 Odense 

Kl. 15:30-22:00 

Mødestart kl. 16.00 

 

Deltagere: 

Tore Vilhelmsen, Formand 

Jens Dall-Hansen, Næstformand 

Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig 

Carsten Werge, Eliteansvarlig 

Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig 

Kristian Hedelund, Holdturneringsansvarlig 

Jonas Sørig, Udvikling- og Breddeansvarlig 

Kristian Pihl, Kredsansvarlig Øst 

Jeanette Birkelund, Kredsansvarlig Vest 

Bo Jensen, Direktør 

Gæster: 

Brian Bach Moesgaard, Konkurrence- & Eventchef, deltog fra kl. 16.00 – 18.00 

Jens Meibom, Sportschef, deltog fra kl. 16.00 – 18.00 

Jesper Kamp, formand for Holdturneringsudvalget, deltog fra kl. 18.45 – 19.30 

 

Referent: 

Bo Jensen, Direktør 

Afbud: 
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00.00  Godkendelse af dagsorden 

 

00.01  Siden sidst 

Bilag: 

”Skriv” følger fra hver enkelt af hovedbestyrelsesmedlemmerne (”HB02 2020/2021 – 00.01 ÅBENT”) - eftersen-
des af sekretariatet fredag, den 3. december 2021.  

Formand, Tore Vilhelmsen: 

Ingen yderligere bemærkninger. 

Næstformand, Jens Dall-Hansen: 

Ingen yderligere bemærkninger. 

Økonomiansvarlig, Kristian Boye Nielsen: 

Der udestår afklaring med Senior+ udvalget omkring deres budget for 2022. De har fremsendt et ønske om et 
markant løft af deres budget, hvor størsteparten går til international turneringsstøtte for udvalgets medlem-
mer. Budgettet skal primært anvendes til fremme af senior+ plus aktiviteter i Danmark. 

Eliteansvarlig, Carsten Werge: 

Ingen yderligere bemærkninger. 

Eventansvarlig, Jeanette Lund Clausen: 

Ifm. TUC og VDO har der været et stort ressourcetræk på administrationen, så derfor er der sammen med 
den økonomiansvarlige besluttet at give en ekstra julegave i form af lidt lækker chokolade til alle i admini-
strationen. 

Holdturneringsansvarlig, Kristian Hedelund: 

Ingen yderligere bemærkninger 

Udviklings- & breddeansvarlig, Jonas Sørig: 

Ingen yderligere bemærkninger 

Kredsansvarlig Øst, Kristian Pihl: 

U9/U11 ranglisten har fyldt meget i Øst, men de seneste opdateringer ser ud til at have hjulpet.  

Badminton Sjælland og Badminton København er ved at outsource driften af holdturneringen for både ung-
dom, senior og senior+ til DGI Nordsjælland, da de mangler ressourcer til at fremadrettet at sikre en stabil og 
varig løsning.  

Kredsansvarlig Vest, Jeanette Birkelund: 

Var med til årsmødet i Badminton Nordjylland tilbage i september. 
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Direktør, Bo Jensen 

1. Anerkendelse fra BWF ift. vores indsats med afholdelsen af både TUC2020 samt VDO2021 og der-
med bidraget til at få badmintonsporten tilbage på den internationale scene. 

2. Opdateret oversigt over deltagere i udvalg og arbejdsgrupper lagt i AdminControl. 
3. Bagatelgrænse for sagsbehandling på administrativt og politisk ledelsesniveau.  

Når henvendelser handler om fortolkning og vejledningen ift. reglementer, så vil vedvarende henven-
delser og klager over den samme administrative beslutning / vejledning blive sendt videre til den po-
litisk ansvarlige for området, da disse klager ofte trækker mange ressourcer og energi ud af admini-
strationen. Hvilket ikke er rimeligt ift. de mange andre, som også har behov for rådgivning og vejled-
ning. Den politisk ansvarlige vil altid blive forsøgt orienteret inden klagen videresendes. 

4. Samarbejde med eksterne IT – virksomheder / individuelle IT – nørder. 
Orienterede om rammerne og betingelserne for at indgå i sådanne samarbejder. Bl.a. kravet om ind-
gåelse af databehandleraftaler, håndtering af data jf. GDPR og udveksling af data via en API. 

5. Organisationsændringer i DGI.  
Orienterede om de seneste ændringer i organisationen og på personalesiden. 
Formanden bemærkede, at samarbejdet med DGI Badminton, vil blive dagsordensat på et kom-
mende HB – møde. 
Jeanette Lund Clausen, eventansvarlig, bemærkede, at det børe være et opmærksomhedspunkt ift. 
forlængelsen af den eksisterende samarbejdsaftale med DGI Badminton. 

 
00.02   Evaluering af Thomas & Uber Cup samt strategi for periode 2026 - 23 
    
Konkurrence- & eventchef, Brian Bach Moesgaard, giver en status på afholdelsen af Thomas & Uber Cup i 
Aarhus, det kommende VM i København i 2023 samt et perspektiv på strategien for perioden 2026 – 30. 
Samtidigt gives en orientering til bestyrelsen omkring de planlagte udviklingsprojekter på det nationale kon-
kurrenceområde. 
 
Power – Point præsentationen, som BBM gennemgik på HB-mødet, er sendt ud sammen med referatet og 
lagt i AdminControl. 
 
Kommentarer & Spørgsmål. 
 
Formand, Tore Vilhelmsen: 

Vi gør alt, hvad vi kan for konstruktivt at påvirke BWF ift. de områder, hvor der kan optimeres på set-up og 
afvikling ved de store mesterskaber. 

Hvor mange billetter kan vi sælge pr. dag til VM i Royal Arena? BBM svarede, at med det set-up, som vi arbej-
der med, vil der kunne skaleres således, at vi til de første indledende dage måske har 5 – 6.000 billetter i salg 
og sidst på ugen måske helt op til 8 – 9.000 billetter. Direktøren supplerede, at økonomien / budgettet til VM 
er 60 % større sammenlignet med TUC2020, men en meget stor del at disse ekstraomkostninger skyldes ud-
gifter til Royal Arena, både leje og opbygning. En medvirkende årsag til, at vi trods alt kan holde omkostnin-
gerne nede skyldes især, at vi har en meget professionel internt eventafdeling, som kan løse disse opgaver, 
hvorimod de fleste andre idrætsforbund skal ud og entrere med professionelle eventfirmaer. 

Kan man forestille sig, at BD gik sammen med eksempelvis Norge / Sverige om at facilitere et Senior+ VM 
badminton festival? BBM svarede, at det har ikke nogen betydning ift. BWF og deres beslutning om tildeling 
af mesterskaber. Vi skal kæle for vores bud på TUC2026 og VM2030. Senior+ vil i den sammenhæng være et 
add on. 
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Opfordrede til at ungdomsudvalget bliver hørt omkring de nye tanker ift. test af pointturneringer til LM inden 
der sendes invitationer ud. Jeanette Lund, eventansvarlig, påpegede, at hun gerne vil inddrages i den proces.  

Næstformand, Jens Dall-Hansen: 

Er der større kommercielle indtægter ved et BWF mesterskab sammenlignet med Denmark Open? Direktøren 
svarede, at vi kan få flere penge fra en sponsor for eksempelvis A-boards til VM sammenlignet med DO, men 
vi har ikke ret mange rettigheder til et VM, hvorfor den samlede kommercielle indtjening fra DO er markant 
større. 

Økonomiansvarlig, Kristian Boye Nielsen: 

I forlængelse af aktiveringen til VM i 2023 i Københavns Kommune så arbejder vi også med en ”vandfalds-
model”, så sideaktiveringen bredes ud til andre dele af landet. BD har fået et historisk stort støttebeløb fra 
Københavns Kommune til gennemførelsen af sideaktiviteterne, bl.a. fordi man i KK ved, at BD har styr på de-
res projekter og leverer, hvad der bliver lovet. 

Eliteansvarlig, Carsten Werge: 

Ingen spørgsmål eller bemærkninger. 

Eventansvarlig, Jeanette Lund Clausen: 

Hvad er tilbagemeldingen fra Aarhus Event og Sport Event? BBM svarede, at vi har endnu ikke fået alle rap-
porter, men især AAE er super tilfredse og parat til at samarbejde om flere mesterskaber i fremtiden. 

Holdturneringsansvarlig, Kristian Hedelund: 

Ingen spørgsmål eller kommentarer. 

Udviklings- & breddeansvarlig, Jonas Sørig: 

Ingen spørgsmål eller kommentarer. 

Kredsansvarlig Øst, Kristian Pihl: 

Ingen spørgsmål eller kommentarer. 

Kredsansvarlig Vest, Jeanette Birkelund: 

Ingen spørgsmål eller kommentarer 

 
 
00.03  Evaluering på eliteprogrammet 2021 
 
Sportschef, Jens Meibom, giver en status på eliteprogrammet for 2021 samt et perspektiv på strategien for 
perioden 2022 – 24. Den årlige trivselsundersøgelse er endnu ikke gennemført, hvorfor den ikke vil være en 
del af gennemgangen. 
 
Power – Point præsentationen, som JM gennemgik på HB-mødet, er sendt ud sammen med referatet og lagt 
i AdminControl. 
 
Kommentarer & Spørgsmål. 
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Formand, Tore Vilhelmsen: 

Hvad gør vi fremadrettet for at skabe verdensklasse i de andre kategorier end HS frem mod 2024? JM sva-
rede, at vi har historisk aldrig været konkurrencedygtige på absolut verdensklasseniveau i alle fem kategorier 
samtidigt, to måske tre. Dels er vi ramt af pludselige karrierestop fra nogle få verdensklassespillere, dels 
havde et stort hul i bl.a. DS, som vi er i gang med at samle op på. En spiller som Christinna Pedersen trak me-
daljer i to kategorier, hvad vi ikke haft hende i perioden 2012 – 2020, så havde det også i denne periode set 
svært ud. Umiddelbart ser det positivt ud i DS og MxD, men potentialet i HD og DD er aktuelt udfordrende, 
flere unge talenter i disse to kategorier er dog på vej og allerede med inde omkring NETC. Dog er målestok-
ken hele tiden, om spillerne udvikler sig og flytter sig opad på verdensranglisten samt, at BD kontinuerligt 
skal kunne vinde medaljer til både EM og VM (individuelt som for hold) samt OL. 

Næstformand, Jens Dall-Hansen: 

Fint, at vi får en orientering omkring bl.a. sammensætningen af nye doublepar, men det er ikke nødvendigvis 
noget, Hovedbestyrelsen skal inddrages i, i så fald skal det kun være på overordnet strategisk niveau. Fint 
nok, at der orienteres til den eliteansvarlige. I sidste ende er det sportschefen og trænerteamets ansvar, det 
er dem, der skal stå på mål for de sportslige valg og prioriteringer. 

Økonomiansvarlig, Kristian Boye Nielsen: 

En del af forklaringen hænger måske også sammen med, at der i perioden 2012 – 2020 primært var fokus på 
de få spillere, som kunne vinde medaljer til VM og OL og ikke så meget på unge talentfuldespillere? JM sva-
rede, at der var selvfølgelig nogle udfordringer i den måde man gjorde tingene på, men det er jo en del af den 
arv, som han har overtaget. 

Eliteansvarlig, Carsten Werge: 

Har en fornemmelse af, at man tidligere har haft for lidt fokus på talentudviklingen i vest, hvilket der heldigvis 
er blevet rettet op på. JM svarede, at det er han ikke uenig i, men at der er blevet etableret langt bedre pro-
cesser til at håndtere eksempelvis en spillers flytning fra Aalborg til Aarhus eller videre til Brøndby. 

Nævnte også de resultater, som bl.a. Frankrig har opnået i bl.a. HS, bør vi ikke lade os inspirere lidt mere af 
andre nationer? JM svarede, at han oplever ikke, at Frankrig som sådan har en model, på samme måde, som 
vi har i BD og omkring NETC. Popov-brødrene er jo først og fremmest et familieprojekt, de er ikke engang en 
del af forbundet, men stiller bare op for Frankrig. 

Eventansvarlig, Jeanette Lund Clausen: 

Ingen kommentarer eller spørgsmål. 

Holdturneringsansvarlig, Kristian Hedelund: 

Viktors fravalg af NETC er det der fylder meget i badmintonmiljøet. JM svarede, at der har været en fornuftig 
proces med Viktor og hans team, men hele sagen er landet rigtigt fint, hvilket vi så, da spillerne første gang 
var samlet til Sudirman Cup. 

Udviklings- & breddeansvarlig, Jonas Sørig: 

Ingen kommentarer eller spørgsmål. 

Kredsansvarlig Øst, Kristian Pihl: 

Ingen kommentarer eller spørgsmål. 
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Kredsansvarlig Vest, Jeanette Birkelund: 

Handler det ikke om, at vi er fantastisk gode til at hype singlespillerne fremfor doublespillerne? Kan vi ikke 
gøre mere for at skabe fokus og prestige i at spille double? JM svarede, at vi har faktisk fokus på doublekate-
gorierne. T.o.m. U 15 skal spillerne prioritere at spille alle tre kategorier, fra og med U17 skal spillerne priori-
tere at spille to kategorier. Og så er det bare sådan, at singlespillerne er de store mediemæssige profiler i 
medierne og vores badmintonmiljø, og det smitter af på opmærksomheden blandt ungdomsspillerne. 

Direktør, Bo Jensen 

Aktivitetsforøgelsen på NETC fra 2017 til 2021 er stort set alene sket for midler, som BD har fremskaffet fra 
kommercielle partnere. I 2016 finansierede BD 3,4 mio. kr. af det samlede elitebudget. I 2022 vil BD’s sandel 
være steget til knap 5,1 mio. kr. I samme periode har basisstøtten fra Team Danmark være uændret på 7,4 
mio. kr. plus lidt projektmidler, hvilket gennemsnitligt giver ca. 8,0 mio. kr. i årlig TD - støtte.  

 
18.00 – 18.45: Fælles middag for alle 
 
 
01.00  Økonomi 

01.01  Regnskab 2021 

Direktør Bo Jensen giver status på økonomien og et forecast for regnskabet 2020. 

Regnskabet forventes at udvise et pænt overskud, som bl.a. fremkommer ved generelt øgede indtægter på 
kommercielle aktiviteter, overskud på konkurrenceaktiviteter, herunder specifikt Thomas & Uber Cup samt 
Denmark Open, men også fra mindre ressourceforbrug på en række eliteaktiviteter, ikke mindst rejser til in-
ternationale turneringer. 

Økonomiudvalget har drøftet årets resultat og foreslår, at der foretages en række resultatdisponeringer (hen-
sættelser) til bl.a. fremtidige investeringer i digitalisering og breddeudvikling.  

Digitalisering: Fonden oprettes for at sikre, at der i fremtiden er hensatte reserver, som kan tages i anven-
delse ved akutte behov for investeringer i udviklingsprojekter, projekter som normalt ikke vil kunne dækkes af 
de i budgettet afsatte midler til udvikling.  

Breddeudvikling: Den hidtidige udviklingspulje erstattes med en breddeudviklingsfond, hvor klubber og 
kredse kan ansøge om konkret støtte til aktuelle udviklingsprojekter, som de ellers ville være afskåret fra. Vi 
er derfor nødt til at afsætte ressourcer, som i fremtiden kan aktiveres og bruges til at understøtte konkrete 
udviklingsprojekter i først og fremmest klubberne, men også i kredsene. 

Økonomiudvalget vil efterfølgende udarbejde retningslinjer (fundatser) for disponering af midlerne i de to 
fonde, som endeligt skal godkendes af Hovedbestyrelsen på et kommende møde. 

Administrationen har haft et formøde med revision, hvor de regnskabsmæssige procedurer ift. resultatdispo-
nering er blevet drøftet og afklaret, da disse skal være på plads inden 31. december ift. bl.a. bogføring af pen-
gestrømme. 

Jeanette Birkelund, kredsansvarlig vest, spurgte ind til sponsorindtægter, hvorfor de var lavere i 2021 end 
budgetteret, men alligevel øget i 2022? Direktøren svarede, at der fortsat var udeståender med enkelte spon-
sorer, som ikke havde betalt det aftalte beløb for 2021 grundet forårets mange aflysninger. Disse forhold er 
indarbejdet i forventningen til årsregnskabet. For 2022 er der alene budgetteret på baggrund af indgået kon-
trakter. 
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Bilag: 

Forecast på regnskabet for 2021 fra direktør Bo Jensen (”HB04 2021/2022 – 01.01”) - eftersendes af sekretari-
atet senest fredag, den 3. december 2021.  

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orientering og status til efterretning. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen besluttede at tage den fremlagte orientering til efterretning og godkendte økonomiudvalgets 
anbefalinger til resultatdisponeringer. 

 

01.02  Budget 2022 

Direktør Bo Jensen giver en første orientering på budgettet for 2021. 

Der er udarbejdet et budget, som fortsat bygger på en forudsætning om, at COVID-19 vil have et vist impact 
ift. først og fremmest vores konkurrenceaktiviteter. Der er derfor også anlagt et meget konservativt skøn 
over de forskellige indtægter samtidigt med, at der på omkostningssiden generelt er lagt luft ind i budgettet 
til uforudsete omkostninger. Derfor er det også direktionens forventning, at der er tale om et worst case sce-
narie, med et budgetteret underskud på ca. -385.000,- kr., hvorfor direktionen forventer at kunne realisere et 
bedre resultat end angivet. Dog er der for mange usikkerhedsmomenter i den aktuelle situation til, at vi for 
alvor vil begynde at indregne disse forventninger. 

Der er ift. Takstbladet for 2022 ikke indregnet en pristalsregulering af de forskellige kontingent- og gebyrsat-
ser, selvom nettopristalsindekset pr. oktober 2021 er steget til 106,7. Direktionen anbefaler, at man undtagel-
sesvis i 2022 undlader at foretage den årlige pristalsregulering, mest af alt for give foreningerne og medlem-
mer lidt ro på omkostningssiden. Samtidigt er det god signalværdi. 

Formanden, spurgte ind til om Bornholm projektet og Hovedbestyrelsens Strategiseminar er indarbejdet i 
budgettet for 2022? Direktøren svarede, at Bornholm projektet er ikke indarbejdet i driften i 2022, men forven-
tes finansieret via den nye breddeudviklingspulje, mens bestyrelsens strategiprojekt er indarbejdet i driften. 

Kristian Hedelund, holdturneringsansvarlig, gjorde opmærksom på, at der i Takstbladet manglede at blive 
ændret fra ”Cup 2000” til ”Tournament Planner”. Direktøren vil omgående sørge for, at det bliver rettet. 

Bilag: 

Budgetudkast for 2022 samt udkast til Takstblad 2022 fra Direktør Bo Jensen (”HB04 2021/2022 – 01.02”) - 
eftersendes af sekretariatet senest fredag, den 3. december 2021.  

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender budgetrammerne og 
”Takstblad” (”Gebyroversigten”) for 2022. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen besluttede at tage den fremlagte orientering til efterretning og godkendte herefter budgettet 
for 2022 samt Takstbladet for 2022. 
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02.00  Beslutning 

02.01  DIF Strategiaftale 2022 – 25: Implementering af aftalen. 

Direktør Bo Jensen giver en orientering til bestyrelsen omkring de indsatsområder i strategiaftalen, hvor der 
kræves politisk forankring og/eller beslutning for at kunne implementere strategiaftalens forskellige spor i 
det videre arbejde. 

Direktøren gennemgik Pixiudgaven med særligt fokus på de områder, hvor hovedbestyrelsen skal aktivt med-
virke og tage ejerskab for opfyldelsen af de aftalte proces- og resultatmål. I den forbindelse anbefaler direk-
tøren, at der etableres en arbejdsgruppe (politisk følgegruppe) bestående af næstformanden, den økonomi-
ansvarlige samt én af de to kredsrepræsentanter plus direktøren, som løbende skal følge op på de politiske 
handlinger og fokusområder og dermed sikre, at der også politisk bliver sikret medejerskab for fremdrift i 
arbejdet med eksekvering på strategiplanen. 

Formanden supplerede med, at vi (BD og administrationen) overfor DIF skal stå på mål for de aftalte indsats-
områder. 

Kristian Boye Nielsen, økonomiansvarlig, bemærke, at nedsættelsen af en politisk følgegruppe giver rigtig 
god mening, hvilket han gerne vil bakke op om. 

Jeanette Birkelund, kredsansvarlig vest, spurgte ind til, hvorfor alle medlemmer skal være registreret i en cen-
tral medlemsdatabase hos BD? Direktøren svarede, at det handler om flere ting både i forhold til kommunika-
tion og dialog, udvikling af aktuelle og relevante aktiviteter og tilbud samt løbende opdatering på medlemssi-
tuationen både nationalt, men også lokalt, så vi kan sætte ind med støtte og hjælp i samme øjeblik, at vi op-
dager, at medlemmerne siver i et område. I dag får vi op til 12 måneder gamle medlemstal én gang om året i 
begyndelsen af april, når tallene fra CFR – indberetningen frigives. 

Kristian Hedelund, holdturneringsansvarlig, supplerede med, at i bl.a. golf, men også håndbold og fodbold 
har man denne løbende opdatering af medlemstallet, hvilket er en kæmpe fordel for klubberne og arbejdet 
med fastholdelse af medlemmer. 

Formanden, supplerede, at hele strategiplanen tidligere har været drøfte i hovedbestyrelsen ad flere om-
gange, herunder også ønsket om en central medlemsdatabase, så det står hovedbestyrelsen fortsat 100 % 
bagved, men at hver enkelt var meget velkommen til at tage en dialog med direktøren, hvis man havde behov 
for mere indsigt eller viden om de konkrete indsatsområder i strategiplanen. 

Bilag: 

Pixiudgave over strategiaftalens indsatsområder (”HB04 2021/22 – 02.01”) – eftersendes af sekretariatet se-
nest fredag, den 3. december 2021.  

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen gennemfører og/eller beslutter de foreslået tiltag, der sikrer implementering 
af strategiaftalen allerede fra 1. kvartal 2022. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen besluttede at gennemføre de nødvendige politiske tiltag, som skal sikre både politisk med-
ejerskab og eksekvering på de opstillede proces- og resultatmål, hvorfor man nedsætter en politisk følge-
gruppe, som sammen med direktøren løbende skal følge op på, at målene bliver indfriet. Følgegruppen består 
at næstformand, Jens Dall-Hansen, økonomiansvarlig, Kristian Boye Nielsen samt kredsansvarlig vest, Jea-
nette Birkelund. Direktøren har ansvaret for at indkalde til møder i gruppen. 

 



 

 
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   

02.02  Revision af Badminton Danmarks love § 25, styk 4 & 5: 

Direktør Bo Jensen giver en introduktion til punktet, idet lovenes § 25 styk. 4 & 5 ikke længere er i overens-
stemmelse med gældende praksis.  

Jeanette Birkelund, kredsansvarlig vest, ønskede at kredsformænd blev tilføjet 

Bilag: 

Forslag til revision af § 25 (”HB04 2021/22 – 02.02”) – eftersendes af sekretariatet senest fredag, den 3. de-
cember 2021. 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen vedtager forslaget til præcisering af § 25 styk 4 & 5, til fremlæggelse og 
godkendelse på førstkommende Repræsentantskabsmøde. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkendte det fremsatte ændringsforslag med tilføjelse af ”kredsformænd” til præcisering 
af § 25 styk 4 & 5 og indstiller forslaget til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde lørdag, 
den 11. juni 2022. 

 

02.03  Revision af Badminton Danmarks love § 11, stk. 1, litra b: 

Disciplinærudvalget ved formand Mogens Ginnerup-Nielsen ønsker følgende ændring af lovenes bestem-
melse, ”Badminton Danmarks anseelse” ændres til ”badmintonsportens anseelse”. Begrundelsen for denne 
omformulering skyldes DIF’ s appeludvalgs afgørelse i sagen vedrørende Alexandra Bøje og Mette Poulsen, 
hvor DIF’ s appeludvalg ikke mener, at BD’s Disciplinærudvalg er i stand til at træffe afgørelsen om, hvorvidt 
Badminton Danmarks anseelse har lidt skade ift. en disciplinær sanktion. 

Bilag: 

Forslag til revision af § 11(”HB04 2021/22 – 02.03”) - eftersendes af sekretariatet senest fredag, den 3. de-
cember 2021. 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen beder Lovudvalget i samarbejde med Disciplinærudvalget om at udarbejde 
den endelige lovtekst til fremlæggelse og godkendelse på førstkommende Repræsentantskabsmøde. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen godkendte det fremsatte ændringsforslag til præcisering af § 11, styk 1, litra b, og indstiller 
forslaget til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde lørdag, den 11. juni 2022. 

 

02.04  Fremtidens DH - turnering 

Med afsæt i Hovedbestyrelsens beslutning på seneste møde, giver formand for Holdturneringsudvalget (HU), 
Jesper Kamp, en orientering til Hovedbestyrelsen: om de tanker, som HU pt. arbejder ud fra ift. en ny struktur 
på hele DH – turneringen. 

Hovedbestyrelsen bakker op om Holdturneringsudvalgets forslag fra foråret omhandlende 2. div. til DS  med 
den anbefaling at se på en eventuel reduktion af antal hold fra 2. div. til DS. 
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Hvad angår ligaen og 1. div. så besluttede Hovedbestyrelsen at bede Holdturneringsudvalget om at præcisere 
formålet med de to rækker som en efterfølgende struktur skal understøtte. Eventuelle ændringer af specielt 
ligaen skal først gennemføres, når denne præcisering af vision og formål er på plads. Ligaen er og bliver top-
badminton. Ift. 1. division så er bestyrelsens holdning, at rækken først og fremmest skal fokusere på talentud-
vikling, man er dog åben for en reduktion af antallet af hold, men igen bør vision og formål præciseres og af-
stemmes inden eventuelle ændringer implementeres. Samtidig bør man indtænke og overveje, at der blandt 1. 
divisionsklubberne også er en række spillere, som har behov for at kunne deltage i internationale turneringer på 
primært europæisk plan. Et revideret (ikke nødvendigvis færdigt) oplæg/tanker  bør kunne fremlægges på Ho-
vedbestyrelsens møde senest til december 2021. Holdturneringsansvarlig Kristian Hedelund tager Hovedbesty-
relsens beslutning med retur til holdturneringsudvalget. 

Kommentarer & Spørgsmål. 
 
Formand, Tore Vilhelmsen: 

Det er vigtigt, når vi kommunikerer det her ud til klubberne, at der fokuseres på klubbernes muligheder for at 
skabe større kommercielle indtægter lokalt, ikke nødvendigvis muligheden for at finde en national ligaspon-
sor. 

Hovedbestyrelsen skal være klar på, at det oplæg man ender med at beslutte og sender videre til HU for en-
delig bearbejdelse, skal være afklaret ift. de prioriteringer man beslutter for de enkelte rækker og divisioner, 
for det får stor betydning for den videre proces omkring et endeligt oplæg. 

Næstformand, Jens Dall-Hansen: 

Roste selve den indholdsmæssige beskrivelse af tankerne og visionerne i oplægget. Opfordrede til, at man 
kigger på ordvalget og formuleringerne i oplægget, inden det eventuelt sendes ud til klubberne. 

Økonomiansvarlig, Kristian Boye Nielsen: 

Vigtigt at holde fokus på forskellene mellem kredsturneringen og DH-turneringen. Kredsene har netop mulig-
heden for at lave forskellige udbud af holdformater. Jesper svarede at en løsning kan være at skubbe noget 
af niveauet fra DH – turneringen ned i kredsserien, hvilket kan skabe bedre sammenhængskraft i de lavere 
rækker. 

Har man talt med klubberne og spillerne omkring, hvordan man skal definere ”internationalt topbadminton” 
ikke mindst i kontekst af talentudviklingen for de unge danske spillere? Jesper svarede, at den dialog har 
man endnu ikke haft. 

Eliteansvarlig, Carsten Werge: 

Er meget skeptisk overfor, at man vil skære ned på antallet af hold i liga og 1. division. Det harmonerer heller 
ikke, når man sammenligner med andre ligaer i f.eks. volleyball, ishockey, basketball, håndbold etc. Er også 
bekymret for, at det vil ramme talentudviklingen. Med eksempelvis 2 DS’er på holdet er der plads til både det 
internationale topnavn og det nationale unge talent, som hermed får prøvet sig af på højeste niveau. Fokus 
bør være på Liga og 1. div., og så en erkendelse af, at de øvrige rækker primært handler om at få spillet en 
masse badminton og gode kampe.  

Grundlæggende synes jeg at både Ligaen og 1. division fungerer i den nuværende struktur og opdeling, ople-
ver ikke den store utilfredshed blandt de forskellige klubber, så måske skal man blot fokusere på at udvikle 
indenfor de eksisterende rammer. 

Eventansvarlig, Jeanette Lund Clausen: 

Ingen spørgsmål eller kommentarer. 
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Holdturneringsansvarlig, Kristian Hedelund: 

Har ikke forsøgt at påvirke HU og det oplæg som er fremlagt, men håber meget på, at det kan være med til at 
sætte en retning for udviklingen af DH – turneringen i de kommende år- 

Udviklings- & breddeansvarlig, Jonas Sørig: 

Ingen spørgsmål eller kommentarer. 

Kredsansvarlig Øst, Kristian Pihl: 

Ingen spørgsmål eller kommentarer. 

Kredsansvarlig Vest, Jeanette Birkelund: 

Hvad er formålet for primært Ligaen, handler det om at give tilskuerne en bedre oplevelse? En anden pro-
blemstilling er, at mange klubber har udfordringer med at få pigerne til at prioritere holdkampe. Jesper sva-
rende, at man har stort fokus på sammenhængskraften mellem de forskellige divisioner. Om piger generelt 
er en udfordring er nok mere nuanceret. Hertil svarede direktøren, at vores medlemsdata viser, at kun ca. 30 
% af medlemmerne i aldersgruppen 17 – 35 år er konkurrenceaktive piger, så der er en generel underrepræ-
sentation af piger, hvilket harmonerer dårligt med kravet om 4 piger på et DH-hold. 

Direktør, Bo Jensen 

Overordnet enig i mange af de tanker og visioner, som HU præsenterer i sit oplæg. Dog kan jeg ikke lade 
værd med at stille spørgsmålet, hvor er det lige, at den nuværende struktur ikke understøtter disse tanker og 
visioner, hvor er den ”brændende platform som dikterer behovet for ændringer, bortset lige fra sammen-
hængskraften (forskellige reglementer, formater og struktur) mellem kredsserierne og DH – turneringen? 

Det afgørende i min optik, især når man også har et ønske om at gøre ligaen mere kommerciel, er, at man 
vælger et format, som sikrer størst mulig uforudsigelighed, spænding og underholdning. Har man overvejet 
om en tilbagevende til eksempelvis 6 kampe i en Ligakamp vil have negativ indflydelse på TV2 produktion og 
transmission fra Final4, hvor de i dag producerer og transmitterer alle 4 kampe. TV2 er kun forpligtiget til at 
producere finalen? Jesper svarede, at det har man endnu ikke taget med i overvejelserne. 

Når HU taler om at gøre noget kommercielt, så bør man fokusere på, hvordan klubberne lokalt kan få større 
kommerciel værdi ud af produktet. 

Herudover bør man havde det lange lys på og kiggede min. 10 år ind i fremtiden og dermed også havde 
større fokus på at skabe sammenhæng (også ift. reglementer) med de underliggende kredsserier.  
 
Bilag: 

Holdturneringsudvalgets tanker / visioner og reviderede oplæg (”HB04 2021/22 – 02.04”) - eftersendes af se-
kretariatet senest fredag, den 3. december 2021.  

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen bemyndiger HU til at arbejde videre med deres samlede oplæg til en frem-
tidssikker model for hele DH – turneringen, som kan sendes i høring blandt klubberne og efterfølgende vedta-
ges på Hovedbestyrelsens møde torsdag, den 21. april 2022. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen besluttede, med afsæt i de af HU fremlagt overordnede tanker og visioner for rammerne og 
formålet med de enkelte rækker i DH – turneringen, at give HU mandat til at udarbejde et nyt oplæg til samlet 
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struktur for DH – turneringen, med afsæt i de præsenterede tanker og visioner. Dog opfordres HU til at tage de 
på mødet fremsatte kommentarer og bemærkninger med i deres endelige overvejelser. Det endelig oplæg præ-
senteres på førstkommende møde i Hovedbestyrelsen onsdag, den 9. februar 2022, hvor det endelige oplæg, 
som sendes i høring blandt klubber og medlemmer, skal vedtages. 

 

02.05  Dato for afvikling af det fælles Årsmøde med DGI Badminton. 

Som følge af, at BWF nu har fastlagt sit årsmøde til afvikling på samme dato som vores (fælles med DGI), 
den 7. maj, er der behov for en drøftelse af, hvornår vi skal afholde vores årsmøde. BWF’ s årsmøde afvikles i 
Thailand samtidig med TUC. Direktør Bo Jensen vil med sikkerhed skulle deltage under dette grundet spon-
sorforpligtelser, og formand Tore Vilhelmsen vil også med stor sandsynlighed skulle deltage grundet hele 
BD’s ambition for et større og bedre internationalt netværk. 

Bilag: 

Ingen 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen træffer beslutning om alternativ dato for afholdelse af det fælles Årsmøde. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen besluttede at flytte det fælles årsmøde til lørdag, den 11. juni og placerede det sammen med 
Victor Denmark Masters (sandsynligvis i Hillerød) fra kl. 10.00. Efterfølgende er der gratis adgang til semifina-
lerne under Masters. 

Formanden informerer DGI, direktøren afklarer om Frederiksborg Centeret i Hillerød kan facilitere et årsmøde 
med ca. 150 deltagere. Der afholdes Hovedbestyrelsesmøde fredag, den 10. juni fra kl. 15.30/16.00 samme 
sted. 

 

02.06  Pilotprojekt på Badminton Bornholm. 

Der er tidligere blevet orienteret om dette arbejde på Badminton Bornholm. Det er nu tid til, at HB tager be-
slutning om, hvorvidt man vil støtte projektet økonomisk. For BD’s vedkommende skal der konkret tages stil-
ling til, om man i en 3-årig periode vil afsætte kr. 100.000,- til dette projekt om året. Formand Tore Vilhelmsen 
orienterer om punktet og direktør Bo Jensen supplerer i forhold til økonomien. Et væsentligt beslutnings-
grundlag vil være, om projektet efter 3 år vil være bæredygtigt og selvfinansierende. 

Jeanette Birkelund, kredsansvarlig vest, spurgte ind til den konkrete funktion for vedkommende. Direktøren 
svarede, at vedkommende både skal fungere som konsulent med fokus på rekruttering af børn og unge, 
samarbejder med skolerne og fritidsordninger, udvikling af klub- og træningsmiljøer samt have en træner-
mæssige baggrund / uddannelse, så vedkommende også fysisk kan påtage sige træningstimer i de delta-
gende klubberne samt facilitere træningssamarbejder på tværs af klubberne / netværket. 

Bilag: 

Ingen 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt man vil støtte pilotprojektet med den øn-
skede økonomi for perioden 2022/23 – 2024/25. 
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Beslutning: 

Hovedbestyrelsen besluttede at støtte projektet økonomisk over en treårig periode med samlet 300.000,- kr., 
som finansieres fra den nyetableret Breddeudviklingsfond, dog under den forudsætning, at der kan skabes sik-
kerhed for at projektet efter tre år er bæredygtigt og selvfinansierende. 

 

03.00  Almindelig drøftelse 

03.01  Strategiweekend 29. – 30. januar 2022, lokation: Thaisen Hus, Ringe 

Formand Tore Vilhelmsen giver en status på arbejdet med de forskellige oplæg til strategiweekenden samt, 
hvordan, hvornår og i hvilket omfang DGI Badminton skal inddrages i arbejdet. Efter en række afklarende mø-
der med næstformanden og den økonomiansvarlige, er det blevet aftalt, at den økonomiansvarlige, Kristian 
Boye Nielsen, varetager resten af planlægningsprocessen herunder indgåelse af aftaler med samarbejdspart-
nere. 

KBS orienterede hovedbestyrelsen om overvejelserne ift. valg af facilitator / proceskonsulent, som både kan 
facilitere strategiweekenden og den videre proces. KBS præsenterede herefter OneNexus, som der er indgået 
en aftale med. 

Den fremviste Power Point præsentation er medudsendt sammen med referatet og lagt i AdminControl 

Bilag: 

Ingen bilag. 

 

04.00  Eventuelt/orientering 

Carsten Werge, eliteansvarlig, vil begynde at finde gode ambassadører som kan hjælpe til med at markeds-
føre VM CPH2023. Eksempelvis Frank Hvam, sangeren Christoffer m.fl. 

Tore Vilhelmsen, formand, nævnte 

- Officiel Badminton Danmark tøjpakke til bestyrelsen og udvalg vil sandsynligvis blive leveret i løbet 
af januar. Bestyrelsens medlemmer til få tilsendt et skema, som de skal udfylde med tøjstørrelser. 

- Følgende er på valg til det kommende årsmøde Jens Dall-Hansen, næstformand, Jeanette Lund 
Clausen, konkurrence- & eventansvarlig samt Carsten Werge, eliteansvarlig. Alle har givet tilsagn om 
at søge genvalg, hvilket formanden udtrykte stor glæde og opbakning til. 

- At han gerne ville sige tak for et godt år, et godt samarbejdede og uddelte herefter lidt chokolade til 
bestyrelsens medlemmer. 

 

 

Bo Jensen 

Referent, den 8. december 2021 


