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§1

Navn og hjemsted
Forbundets navn er Badminton Danmark (BD). Dets hjemsted er København.

§2

Forbundets formål
At aktivere flest mulige personer på alle niveauer og sikre den enkeltes udviklingsmuligheder
indenfor badmintonsportens rammer.

§3

Forbundets opgaver
Som faglig og administrativ myndighed inden for badmintonsporten i Danmark har BD
følgende opgaver:
Samarbejdsorgan: At virke for samarbejde i såvel idrætslig som administrativ henseende
mellem forbundets medlemmer.
Interesseorganisation: At være fællesorgan og repræsentere medlemmernes generelle
interesser over for andre idrætsorganisationer, herunder DIF, nationale myndigheder og
hovedorganisationer i udlandet.
Rammer: At fastsætte love og reglementer for badminton; at sikre, at de til enhver tid
gældende love og reglementer for badmintonsporten overholdes, samt at give bindende
fortolkninger af disse.
Information: At sikre, at pressen, offentligheden og badmintonsportens egne interessenter
holdes informeret om badmintonsportens udvikling og resultater.
Holdturnering: At udvikle, udskrive og forvalte en national holdturnering.
Individuelle turneringer: At udvikle, koordinere, godkende og forvalte et udbud af individuelle
turneringer på alle niveauer, herunder at afvikle Danske Mesterskaber.
Breddetilbud: At udvikle og sikre udbud af aktivitetstilbud for alle badmintonsportens
medlemmer. Det kan bl.a. andet ske i samarbejde med DGI Badminton.
Uddannelse: At varetage uddannelse af ledere, trænere og dommere.
Eliteudvikling: At sikre dansk badminton høj international klasse ved at varetage en struktur
med de fornødne kompetencer, som kan uddanne/udvikle spillere til at konkurrere i den
absolutte verdenselite, især med fokus på ungdomselite, seniorelite og para-elite.
Arrangementer: At arrangere badmintonbegivenheder som kan sikre badmintonsportens
position og synlighed i det danske og internationale idræts- og mediebillede.

§4

Tilhørsforhold til andre forbund
Stk. 1
Stk. 2

§5

BD er som specialforbund i badminton medlem af Danmarks IdrætsForbund (DIF). BD er endvidere medlem af Badminton World Federation (BWF) og Badminton Europe (BE).
BD’s medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, som de nævnte centralforbund
måtte fastsætte.

Medlemmer
Stk. 1

Medlemmer af BD er nedenstående kredse med deres klubber og disses medlemmer:
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Badminton Bornholm
Badminton Fyn
Badminton København
Badminton Lolland-Falster
Badminton Midtjylland
Badminton Nordjylland
Badminton Sjælland
Badminton Sønderjylland

§6

§7

Stk. 2

Ovennævnte kredse benævnes "Badminton Danmark" efterfulgt af respektive kreds navn.

Stk. 3

En kreds repræsenterer klubberne og disses medlemmer i et geografisk afgrænset område, jf.
stk. 1. Kredsene kan optage klubber i deres geografiske område. I tvivlstilfælde afgør Hovedbestyrelsen tilhørsforholdet.

Stk. 4

Badminton Danmarks repræsentantskab godkender ændringer af landets opdeling i kredse.

Stk. 5

Repræsentantskabet kan endvidere optage associerede medlemmer, som kan være en forening af danske licensspillere, en forening af danske divisionsklubber o.l. Sådanne foreningers
love skal være godkendt af BD’ s hovedbestyrelse.

Stk. 6

Som medlemmer af kredsene og dermed forbund kan optages rene badmintonklubber og
klubber/afdelinger, der indgår i et foreningsfællesskab. Indmeldes en sådan klub/afdeling i en
kreds, skal samtlige badmintonspillere under badmintonklubben/ foreningsfællesskabet registreres som medlemmer af kreds og forbund.

Stk. 7

Tillige kan optages højskoler og efterskoler, jf. DIF’s love, Lovregulativ I.

Stk. 8

Repræsentantskabet fastsætter regler om de rettigheder og pligter, der følger af medlemskabet, herunder om fastsættelse af kontingenter til BD. Kontingentet reguleres i takt med den
årlige udvikling i nettoprisindekset pr. 1. januar, jf. Medlemsreglement.

Love og bestemmelser
Stk. 1

Badminton Danmarks love, amatørregler og øvrige reglementer gælder umiddelbart for kredse,
klubber og klubmedlemmer, ligesom disse skal følge de af Badminton Danmark til enhver tid
fastsatte regler for badmintonturneringer, for oprettelse af love for nye klubber, for instruktører/trænere og for dommere m.v.

Stk. 2

Ændringer i Badminton Danmarks love kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde. Vedr.
afstemningsregler henvises til § 16, stk.7.

Stk. 3

Kredsenes love og ændringer af disse skal indsendes til hovedbestyrelsen til godkendelse.

Stk. 4

Klubbernes love og ændringer af disse skal indsendes til godkendelse i kredsene. Kredsene
skal med ansvar overfor Badminton Danmarks hovedbestyrelse sikre, at disse love er i overensstemmelse med DIF’s og Badminton Danmark’ s love. Kredsene videresender klubbernes
love og ændringer af disse til DIF.

Anti-dopingbestemmelser
Alle medlemmer er undergivet BWF og DIF’s dopingregler, jf. DIFs lovregulativ III (Danmarks Idrætsforbunds dopingregulativ).
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§8

Godkendelse af turneringer og turneringsdeltagelse
Stk. 1

Badminton Danmark har på vegne af medlemmerne ret til at kontrollere og godkende badmintonturneringer/arrangementer i Danmark af følgende type:
- Internationale turneringer som defineret i BWF’s ”General Competition Regulation”.
- Landskampe
- Repræsentative kampe
- Danmarksmesterskaber
- Holdmesterskaber
- Turneringer arrangeret af klubber og kredse med deltagelse af 2 eller flere klubber (se Turneringsreglement for individuelle turneringer).
- Opvisningskampe eller badmintondemonstrationer hvor én eller flere spillere modtager et
honorar som er større end et af Badminton Danmarks hovedbestyrelse fastsat beløb (Se gebyrer og takster).

§9

§10

Stk. 2

Kredse og klubber skal forud for afvikling af turneringer/arrangementer, som nævnt i stk. 1
ansøge om godkendelse hos Badminton Danmark. Badminton Danmark har ret til at afvise en
ansøgt turnering/arrangement. Såfremt godkendelse ikke gives, kan kredsen eller klubben anmode om en begrundelse herfor.

Stk. 3

Medlemmer af Badminton Danmark kan ikke uden forudgående tilladelse fra Badminton Danmark deltage i turneringer eller arrangementer arrangeret af andre end Badminton Danmark.
Hvis en klub er medlem af en idrætsorganisation omfattende flere idrætsgrene, fx DAI, DGI,
kan klubben og dens medlemmer dog uden tilladelse fra Badminton Danmark deltage i denne
idrætsorganisations danske badmintonarrangementer.

Stk. 4

Medlemmer af Badminton Danmark kan ikke uden forudgående tilladelse fra Badminton Danmark deltage i udenlandske turneringer og arrangementer.

Spilleregler
Stk. 1

Som spilleregler for medlemmer under Badminton Danmark gælder de af Badminton World
Federation (BWF) til enhver tid fastsatte.

Stk. 2

Badminton Danmark kan i særlige tilfælde give dispensation for spillereglerne.

Stk. 3

Badminton Danmark meddeler ændringer af spilleregler og ikrafttrædelsestidspunkt til kredse
og klubber.

Lyd-, billed- og kommercielle rettigheder
Stk. 1

Forbundet besidder samtlige (alle) lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement i Danmark,
som afvikles i henhold til forbundets love og reglementer. Badminton Danmarks administration har ansvaret for forhandling af aftaler ift. forbundets overordnede interesser med lyd - og
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billedrettigheder, til ethvert arrangement i Danmark, som afvikles i henhold til forbundets love
og reglementer.

§

Stk. 2

Forbundet besidder samtlige (alle) kommercielle og arrangementsmæssige rettigheder til ethvert arrangement som forbundet selv afvikler, er arrangør af, eller lader afvikle i henhold til
forbundets love og reglementer. Badminton Danmarks administration har ansvaret for forhandling af aftaler ift. forbundets overordnede interesser til ethvert arrangement i Danmark,
forbundet selv afvikler, er arrangør af, eller lader afvikle i henhold til forbundets love og reglementer. Ambush marketing ift. forbundets kommercielle og arrangementsmæssige eksklusivaftaler tolereres ikke og vil have disciplinære konsekvenser, jf. § 11 i Love for BD.

Stk. 3

Klubberne, kredsene eller andre relevante lokalforeninger besidder øvrige kommercielle rettigheder til alle øvrige arrangementer, som klubberne, kredsene eller andre relevante lokalforeninger selv er arrangør af.

10a Habilitet

I forhold til en bestemt sag er et valgt/udpeget medlem af Badminton Danmarks hovedbestyrelse eller udvalg
eller en ansat i Badminton Danmark inhabil, hvis:
1.
2.
3.
4.
5.

Vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller i
samme sag er eller tidligere har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.
Vedkommendes ægtefælle, nært beslægtede eller andre nærtstående har en særlig personlig eller
økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.
Vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab eller en anden
juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, eller
der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.
Hvis BD’ s appeludvalg eller disciplinærudvalg bliver ude af stand til at behandle en sag som følge
af medlemmers inhabilitet, supplerer Hovedbestyrelsen det berørte udvalg med det nødvendige
antal medlemmer blandt det andet udvalgs medlemmer, til ad hoc at medvirke under den konkrete
sags behandling. Er det berørte udvalgs formand og næstformand begge inhabile, udpeger det
berørte udvalg selv sin formand eller næstformand, til ad hoc at fungere i den konkrete sag.

Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen af eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af
den pågældende sag.
Ved valg kan et medlem dog deltage, selv om medlemmet er bragt i forslag. Den, der er bekendt med, at der
foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om en ansats eller et medlems habilitet, har pligt til snarest at
underrette Badminton Danmark herom.
Hovedbestyrelsen/udvalget/direktøren træffer herefter beslutning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet.
Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet.
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Almindelige bestemmelser
Overtrædelser af love mv., sanktioner, appel og konkurs

§11

Overtrædelser af love mv. og sanktioner
Stk. 1

Hvis kredse, klubber eller enkeltpersoner under BD har gjort sig skyldig i:
a. overtrædelse af love og reglementer,
b. handlinger, der skader Badminton Danmarks anseelser, både i indog udland,
c. udeblivelse fra forpligtende aftaler/arrangementer,
d. utilbørlig opførsel under turneringer,
e. brud på indgåede kontrakter,
f. spil på kampe i turneringer eller holdkampe, som den pågældende selv deltager i som spiller,
træner, leder eller official,

Kan BD’ s Disciplinærudvalg træffe følgende foranstaltninger:
1. tildele en irettesættelse eller advarsel,
2. dømme bøder,
3. udelukkelse fra deltagelse i nærmere definerede turneringer,
4. udelukkelse (karantæne) fra deltagelse i turneringsspil eller lederarbejde på bestemt eller ubestemt
tid,
5. anmode om, at en kreds eller klub foretager eksklusion. (om eksklusion af kreds se stk. 5).

Stk. 2

BD’ s disciplinærudvalg kan kræve at få forelagt sager om forseelser begået af kredse, udvalg,
klubber eller klubmedlemmer. Udvalget skal straks informeres om enhver skriftlig, elektronisk
eller mundtlig henvendelse vedrørende disciplinære forseelser, som BD’s organisation måtte
få kendskab til.

Stk. 3

BD’ s organer, kredse og klubber kan for BD’ s disciplinærudvalg eller hovedbestyrelse indbringe sager om forseelser begået af klubber og klubmedlemmer. Beslutninger i sager, som er
startet i kredse eller klubber i relation til §11 stk. 1 a-f vedr. enkeltpersoner kan af de pågældende indbringes direkte for BD’ s disciplinærudvalg.

Stk. 4

BD’ s disciplinærudvalg og hovedbestyrelse kan kræve, at kredsene skal skride ind mod begåede forseelser.

Stk. 5

Eksklusion af en kreds kan kun vedtages på BD’ s repræsentantskabsmøde med dette punkt
anført på dagsordenen, og når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer er for forslagets
vedtagelse.
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§12

§13

§14

Appelmuligheder
Stk. 1

Kredsenes kendelser om udelukkelse af klubber eller klubmedlemmer kan indbringes for BD’ s
appeludvalg.

Stk. 2

BD’ s appeludvalgs kendelse kan inden fire uger efter dennes modtagelse af en af sagens parter indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans. Klagen indsendes til BD’ s sekretariat,
der sørger for at videresende klagen til DIF med sagens akter. Disciplinærudvalgets kendelser
kan indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans inden fire uger efter, at kendelsen er
meddelt vedkommende. Klagen indsendes til BD’ s sekretariat, der sørger for at videresende
klagen til DIF med sagens akter.

Konkurser o. lign
Stk. 1

Anmelder en organisation under BD betalingsstandsning i henhold til konkurslovens § 10, fratages organisationens 1. seniorhold 3 point. Ved Organisation forstås klubber, dele af klubber,
et enkelt klubhold eller selskaber forbundet med klubber eller med enkelte af klubbers hold, jf.
DIF’s love § 5.

Stk. 2

Stadfæster skifteretten et akkordforslag fra en organisation under BD i henhold til konkurslovens § 178 (tvangsakkord), fratages klubbens 1. seniorhold 6 point.

Stk. 3

Fratagelse af point efter stk. 1 og 2 sker med virkning fra 1. spillerunde i den nærmest efter
anmeldelsen/skifterettens afgørelse følgende turneringsstart i en turneringshalvdel. Pointfratagelsen sker dog med øjeblikkelig virkning, hvis anmeldelsen/afgørelsen sker mellem første
og sidste spillerunde i en turneringshalvdel.

Stk. 4

Såfremt skifteretten afsiger konkursdekret over en organisation under BD, udgår den af konkursdekretet omfattede organisations 1. seniorhold af en evt. igangværende turnering. Endvidere rykkes holdet to rækker ned i forhold til den aktuelle placering.

Stk. 5

Nedrykningen har virkning fra og med efterårets turneringsstart, og ingen af organisationens
seniorhold kan opnå en højere indplacering, end det følger af stk. 4.

Stk. 6

Bliver et holdfællesskab omfattet af disse bestemmelser, træffer hovedbestyrelsen afgørelse
om hvilke konsekvenser disse bestemmelser skal have for de involverede klubbers højest placerede seniorhold.

Stk. 7

Tvivlsspørgsmål afgøres af hovedbestyrelsen

Sæson

Forbundets badmintonsæson strækker sig over perioden 1. juli til 30. juni.
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BD’s repræsentantskab

§15

Sammensætning, virksomhed og valg
Stk. 1

Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed.

Stk. 2

Repræsentantskabet består af:
- forbundets hovedbestyrelse, jf. § 17,
- udvalgsformænd, jf. § 20,
- kredsrepræsentanter med to repræsentanter for hver kreds for indtil 1.000 aktive medlemmer og derefter yderligere en repræsentant for hvert påbegyndt 1.000 aktive opgjort efter DIF’s
seneste medlemsregistrering.

Stk. 3

Kredsrepræsentanterne vælges af kredsene og skal være medlemmer af en af kredsen tilsluttet klub. Ansatte i BD kan ikke være delegerede på BD’s repræsentantskabsmøde.

Stk. 4

Repræsentantskabet har følgende opgaver:
1. Fastlægge
- overordnet idrætspolitisk målsætning
- strategi og profil
2. Vedtage
- ændringer i forbundets love og medlemsreglement
3. Godkende
- regnskab
- kontingent til BD

Stk. 5

Repræsentantskabet vælger:
- medlemmer til hovedbestyrelsen i henhold til § 17, stk. 1 og 2.
- formand og næstformand for Holdturneringsudvalget, jf. § 19, stk. 2,
- medlemmer til Holdturneringsudvalget, jf. § 19, stk. 3
- udvalgsformænd for de faste udvalg, jf. § 20, stk. 1,
- BD’s Appeludvalg. Jf. § 23 og
- BD’s Disciplinærudvalg, jf. § 24.
- valg af suppleanter til appeludvalg jf. § 23, stk.1, til disciplinærudvalg, jf. § 24 , stk. 1 og til
holdturneringsudvalg, jf. § 19, stk.4
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Stk. 6

Kandidaterne til disse poster behøver ikke at være til stede ved det pågældende repræsentantskabsmøde, når blot de inden mødet overfor sekretariatet har givet skriftligt tilsagn om at ville
modtage valg.

Stk. 7

Valgbar er enhver, der er medlem af en klub under BD.
Udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og udvalgssuppleanter, der skal vælges på forbundets
repræsentantskabsmøde, kan ikke vælges til mere end én post.
Hovedbestyrelsesmedlemmer kan ikke vælges til andre poster på forbundets repræsentantskabsmøde.

Stk. 8

Som observatører uden stemmeret, men med taleret, kan deltage:
- tre personer fra hver kreds,
- medlemmerne af Holdturneringsudvalget, jf. § 19, stk. 3,
- BD’s appeludvalg og disciplinærudvalget med tilhørende suppleanter,
- medlemmerne af nedsatte udvalg, jf. § 20, stk. 1,
- to personer fra Badmintonspillerforeningen,
- BD’s æresmedlemmer.

§16

Repræsentantskabsmøde
Stk. 1

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i 2. kvartal. Mødet afholdes efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 2

Hovedbestyrelsen giver meddelelse om mødets afholdelse til kredsene med mindst otte ugers
varsel. Meddelelsen skal indeholde følgende foreløbige dagsorden og vise til hvilke poster, der
skal ske valg:
1 Godkendelse af repræsentanter
2 Valg af dirigent
3 Beretninger og generelle drøftelser
1 Beretning for BD’ s virksomhed, status og fremtid
2 Eventuel temadrøftelse
4 Regnskab og budget:
1 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
2 Forelæggelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingenter til BD, jf. lovenes §
5, stk. 8
5 Behandling af indkomne forslag
6 Valg til hovedbestyrelsen, jf. § 17. Valg af:
1 formand
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2 næstformand
3 økonomiansvarlig
4 eliteansvarlig
5 eventansvarlig
6 holdturneringsansvarlig
7 udviklings- og breddeansvarlig
7 Valg til faste udvalg
1 Valg af formand for Holdturneringsudvalget, jf. § 19, stk. 2
2 Valg af næstformand for Holdturneringsudvalget, jf. § 19, stk. 2
3 Valg af formand for Dommerudvalget
4 Valg af formand for Veteranudvalget
5 Valg af formand for Ungdomsudvalget
6 Valg af formand for Museumsudvalget
7 Valg af medlemmer til Holdturneringsudvalget
8 Valg til BD’ s appeludvalg. jf. § 23
1 Valg af formand/ét udvalgsmedlem
2 Valg af en suppleant
9 Valg til BD’ s disciplinærudvalg, jf. § 24
1 Valg af formand/ét udvalgsmedlem
2 Valg af en suppleant
10 Eventuelt

Stk. 3

Senest 30 dage før repræsentantskabsmødet skal navnene på kandidater til poster til hvilke,
der skal ske valg, være BD´ s administration i hænde.

Stk. 4

Kredsen afleverer senest ved mødets begyndelse en liste over kredsens stemmeberettigede
repræsentanter.

Stk. 5

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal indsendes gennem kredsene
og være BD’ s sekretariat i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden udsendes senest 2 uger før mødets afholdelse, ledsaget af såvel det reviderede regnskab,
hovedbestyrelsens budgetforslag, som indkomne forslag.

Stk. 6

Formanden leder dagsordenens to første punkter.

Stk. 7

Dirigenten vælges af repræsentantskabet. Valgbar er ethvert medlem under Danmarks IdrætsForbund. Vedkommende kan ikke have sæde i BD’s hovedbestyrelse. Dirigenten afgør alle
spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden, dog skal han lade foretage skriftlig
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(hemmelig) afstemning, såfremt mindst fem af de tilstedeværende repræsentanter fremsætter ønske herom.
Stk. 8

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog kræves der til vedtagelse af love og
ændringer af disse en majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Angående afstemning
om eksklusioner og forbundets opløsning henvises til § 26 og § 27.

Stk. 9

Stemmeberettigede, jf. § 15, stk. 2, kan kun møde med én stemme, og stemmeretten kan kun
udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 10 Der føres en præcis og retvisende protokol over mødet, der underskrives af formanden, dirigenten og referenten. Den underskrevne protokol fremsendes til mødedeltagerne senest 30
dage efter mødets afholdelse.
Stk. 11 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst tre kredse fremsætter skriftligt, motiveret krav herom til hovedbestyrelsen. Forindvarsling, som skal finde sted senest 14 dage efter begæringens modtagelse, mødets ledelse, afstemning m.v., gælder de samme bestemmelser som for det ordinære repræsentantskabsmøde. Vedrørende dagsorden kan denne kun indeholde de punkter, som er årsag
til indkaldelsen, samt punkter som hovedbestyrelsen ønsker behandlet på mødet.
Stk. 12 BD afholder udgifterne til kredsrepræsentanters, hovedbestyrelses- og udvalgsmedlemmers
rejse og ophold efter retningslinjer fastsat af Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen
§17

Valg og sammensætning
Stk. 1

Hovedbestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf repræsentantskabet vælger 7 medlemmer
direkte, medens de 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra henholdsvis kredsene vest og
øst for Storebælt. Østkredsrepræsentanten udpeges af de 4 østkredse, og vestkredsrepræsentanten udpeges af de 4 vestkredse.

Stk. 2

Repræsentantskabet vælger formand, næstformand og økonomiansvarlig i nævnte rækkefølge for tre år ad gangen med én på valg hvert år (formanden vælges første gang for tre år i
2017). Øvrige HB - medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 3

Repræsentantskabet vælger i lige år eliteansvarlig og eventansvarlig. I ulige år vælges holdturnerings-ansvarlig og udviklings – og breddeansvarlig. Østkredsene orienterer repræsentantskabet i ulige år om deres kredsrepræsentant og vestkredsene orienterer tilsvarende i lige år
om deres kredsrepræsentant. Kredsrepræsentanterne er udpeget for en to-årig periode.

Stk. 4

Fratræder et repræsentantskabsvalgt hovedbestyrelsesmedlem mellem to repræsentantskabsmøder, skal hovedbestyrelsen supplere sig selv. Den pågældende skal opfylde betingelsen i § 15, stk. 7, og indgår som fuldgyldigt medlem af hovedbestyrelsen indtil førstkommende
repræsentantskabsmøde.

Stk. 5

Hvis øst- eller vestkredsrepræsentanten fratræder, indstilles ny repræsentant iht. denne paragrafs stk.1

Stk. 6

Fratræder en repræsentantskabsvalgt udvalgsformand mellem to repræsentantskabsmøder,
skal Hovedbestyrelsen foretage supplering.
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Fratræder et repræsentantskabsvalgt udvalgsmedlem eller en repræsentantskabsvalgt udvalgssuppleant mellem to repræsentantskabsmøder, skal Hovedbestyrelsen foretage supplering efter at have hørt udvalgsformanden.
De pågældende skal opfylde betingelsen i §15, stk. 7, og indgår som fuldt gyldigt medlem af
det respektive udvalg indtil førstkommende repræsentantskabsmøde.
Stk. 7

Hovedbestyrelsen har ansvaret for følgende områder:
1 Budget og regnskab, herunder godkendelse af regnskabspraksis/regulativ, samt valg af
revivionsfirma.
2 Godkendelse af forslag til handlingsplaner.
3 Godkendelse af kompetence og ansvar for de faste udvalg, jf. § 20, stk. 4.
4 Forbundets idrætspolitiske profil og strategi.
5 Vedtagelse af ændringer i reglementer, herunder:
a Reklamereglement
b BD´ s amatør- og licensspillerreglement
c Reglement om karantæne, suspension eller eksklusion
d Turneringsreglement for individuelle turneringer
e Reglement for holdmesterskabet for Danmark i badminton
f Præmiereglement for BD
g Reglement for DIF’s mesterskaber for Danmark i badminton
h Reglementer for BD’ s øvrige nationale mesterskaber
i Vedtægter for dommerudvalget og BD’ s uddannelsesvirksomhed
j Reglement for spilletilladelse og klubskifte
k Fastsættelse af bøder og gebyrer (jf. gebyroversigten)
6 Godkendelse af:
a BD’ s sponsorpolitik, herunder godkendelse af betydende sponsoraftaler
b Overdragelse af BD’ s sponsorrettigheder
7 Ansættelse af direktøren, jf. § 18, stk.1.

Stk. 8

Mødevirksomhed.
Hovedbestyrelsen afholder hvert år mindst fire møder, på tidspunkter som fastsættes af hovedbestyrelsen. Endvidere afholdes møder, når formanden finder det nødvendigt, eller efter
skriftlig begæring af mindst tre hovedbestyrelsesmedlemmer. Henvendelse herom rettes til
formanden, som i løbet af otte dage skal indkalde til møde.
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Stk. 9

Møderne skal indvarsles med otte dages varsel og med angivelse af dagsorden. Hovedbestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, uanset de mødtes antal.

Stk. 10 På første møde efter repræsentantskabsmødet fastsætter Hovedbestyrelsen selv sin forretningsorden.
Stk. 11 Over hovedbestyrelsesmøderne udarbejdes der et referat, hvoraf udskrift tilsendes samtlige
hovedbestyrelsesmedlemmer snarest efter mødets afholdelse.
Stk. 12 Hovedbestyrelsen nedsætter et lovudvalg, som bistår med formulering af love og reglementer
i overensstemmelse med hovedbestyrelsens beslutninger.
Stk. 13 Hovedbestyrelsen kan tilknytte associerede medlemmer. Sådanne medlemmer vil i så fald
have møde- og taleret, men ikke stemmeret på hovedbestyrelsesmøderne.
Stk. 14 Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg og ad hoc grupper til hjælp ved løsning af hovedbestyrelsens opgaver.
Stk. 15 Øvrige beslutninger i forhold til administrationen af badminton i Danmark, som er nødvendige
for Badminton Danmarks omdømme, men som ikke er omfattet af bestemmelser i øvrige reglementer. Hovedbestyrelsen står til ansvar for beslutningen over for førstkommende repræsentantskabsmøde.
§18

§19

BD’s sekretariat
Stk. 1

Der ansættes en direktør til at forestå og koordinere forbundets daglige drift.

Stk. 2

Direktøren, den politisk ansvarlige for området og den respektive udvalgsformand, jf. 20, stk. 1,
indstiller til hovedbestyrelsen, hvilken kompetence og hvilke arbejdsområder de respektive faste udvalg skal have.

Stk. 3

Herudover kan direktøren nedsætte projektgrupper m.v. i det omfang, han/hun finder det hensigtsmæssigt.

Holdturneringsudvalget
Stk. 1

Holdturneringsudvalget består af seks medlemmer. Udvalget har til opgave at
- afgøre protestsager i forbindelse med kampene i BD’ s DH-turnering
- fastsætte sanktioner
- tage stilling til dispensationer
- vejlede om DH-reglementet,
- samt komme med forslag om ændringer i holdturneringsreglementet.

Stk. 2

Repræsentantskabet vælger i ulige år formand og i lige år næstformand for udvalget, jf. § 16,
stk. 2, 7. Mindst én skal om muligt have juridisk uddannelse.

Stk. 3

Repræsentantskabet vælger hvert år 2 medlemmer til udvalget.

Stk. 4

Udvalget har 2 suppleanter og repræsentantskabet vælger hvert år en suppleant til udvalget.
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§ 20

Stk. 5

Alle udvalgets medlemmer og suppleanter skal have forskellige klubtilhørsforhold

Stk. 6

Ved inhabilitet indkaldes suppleant. 1. suppleant er den person, som er valgt på andet år. Ved
inhabilitet under enkelte punkter på dagsordenen, kan formanden i stedet beslutte, at det pågældende medlem ikke deltager i behandlingen heraf.

Stk. 7

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 8

Valgene sker for to år ad gangen, og udvalgets funktionsperiode løber fra 1. juli til 30. juni.

Øvrige faste udvalg
Stk. 1

Repræsentantskabet vælger udvalgsformænd for følgende faste udvalg:
Dommerudvalget (vælges i lige år)
Veteranudvalget (vælges i ulige år)
Ungdomsudvalget (vælges i lige år)
Museumsudvalget (vælges i lige år)

§21

§22

Stk. 2

Udpegning af udvalgsmedlemmer til ovennævnte faste udvalg foretages af direktøren, den
politisk ansvarlige for området og udvalgsformanden i forening.

Stk. 3

Valgene sker for 2 år ad gangen og udpegningerne sker for 1 år ad gangen, og udvalgenes
funktionsperiode løber fra 1. juli til 30. juni.

Stk. 4

Udvalgenes kompetence og ansvarsområder besluttes af hovedbestyrelsen, jf. § 17, stk. 6, 3,
samt § 18, stk.2.

Økonomiudvalg
Stk. 1

Økonomiudvalget udgøres af valgte medlem af hovedbestyrelsen med politisk ansvar for økonomiområdet, jf. § 17, stk. 2 (formand) og direktøren. Endvidere deltager medarbejdere fra BD’
s sekretariat.

Stk. 2

Udvalget har overfor hovedbestyrelsen ansvaret for den løbende budgetopfølgning og kapitalforvaltning. Udvalget udarbejder budgetforslag efter procedurer og retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen.

Stk. 3

Udvalget indstiller regnskabspraksis/regulativ til vedtagelse i hovedbestyrelsen.

Stk. 4

Forbundet tegnes økonomisk af formand, næstformand eller direktør i forening med hovedbestyrelsens økonomiansvarlige. Hovedbestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Regnskab og ekstern revision
Stk. 1

Forbundets regnskabsår er tiden fra 1. januar til 31. december.
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§23

Stk. 2

BD’ s sekretariat forestår den løbende bogføring og udfærdiger månedlige udskrifter til brug
for budgetstyring.

Stk. 3

Efter godkendelse af hovedbestyrelsen entrerer direktøren med statsautoriseret eller registreret revisor om udarbejdelse af årsregnskab og revision. Over revisionen føres en protokol, som
underskrives og forelægges hovedbestyrelsen sammen med regnskabet.

Stk. 4

Herefter forelægges regnskabet med tilhørende revisionspåtegninger Hovedbestyrelsen til underskrift.

Stk. 5

Regnskabet med tilhørende revisionspåtegninger forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

BD’s appeludvalg

Valg og sammensætning
Stk. 1

BD’ s appeludvalg består af 1 formand, 2 udvalgsmedlemmer samt 2 suppleanter. Der indkaldes suppleant til dækning af eventuel vakance eller inhabilitet, således at udvalget altid er fuldtalligt (på 3 medlemmer) ved behandling af enhver forelagt sag.

1. suppleant er den person, som er valgt på andet år. Ingen af udvalgsmedlemmerne og suppleanterne må være fra samme klub (for at undgå inhabilitet).
Repræsentantskabet vælger hvert år et medlem til udvalget og én suppleant.
Formanden skal om muligt have juridisk uddannelse. Hvis et medlem er inhabil eller er forhindret i at deltage i behandlingen af en sag, så indtræder 1. suppleanten.
Ved fravær af formanden udpeger de resterende medlemmer af udvalget en stedfortrædende
formand blandt sig.
Valgene gælder for 3 år ad gangen for udvalgsmedlemmer og for 2 år ad gangen for suppleanterne. Udelukket fra valg er enhver, der er medlem af ledelse og udvalg i forbund samt valgt i
kredsene.
Udvalg i forbundet, der alene er rådgivende og uden beslutningskompetence, er dog ikke omfattet af denne bestemmelse.

Inhabilitet
Stk. 2

Ethvert medlem af BD’ s appeludvalg træder tilbage i en sag, såfremt den pågældende efter
reglerne i § 10 a må anses for at være inhabil.

Opgaver
Stk. 3

Udvalgets opgave er som overinstans for forbund og kredse at afgøre alle sager om anvendelse og overtrædelse af love, reglementer og lignende, bortset fra de i § 11, stk. 1, omhandlede overtrædelser. Endvidere kan udvalget som voldgiftsret afgøre tvister mellem klubber
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eller andre led under BD, for så vidt parterne er enige om at begære en sådan afgørelse, og udvalget vil påtage sig afgørelsen.
Forretningsgang m.v.
Stk. 4

Før en sag kan indbringes for BD’ s appeludvalg, skal sagen have fulgt den normale forretningsgang. En afgørelse truffet af en klub, skal således indbringes for vedkommende klubs
kreds og kredsens afgørelse til BD’s hovedbestyrelse. Sager, der alene angår holdturneringsreglementet kan ikke indbringes for hovedbestyrelsen, men indbringes direkte for appeludvalget. Appeludvalget kan dog afvise sådanne sager, som ikke angår fortolkning og procedurefejl.

Stk. 5

En sag, der ønskes behandlet af BD’ s appeludvalg, skal sendes til Badminton Danmarks Administration, enten pr. anbefalet brev eller pr. e-mail, så Administrationen har modtaget appellen
senest 14 dage efter dateringen af den trufne afgørelse. Straks ved modtagelsen bekræfter
Administrationen pr. e-mail til appellanten og videresender sagen til appeludvalget med de til
sagen hørende bilag. Ved sager der alene angår anvendelsen af turneringsreglementer og lignende skal der vedlægges et gebyr (jf. gebyroversigt). Gebyret tilbagebetales, hvis appellen
tages til følge eller hvis appeludvalget vurderer at tilbagebetaling er rimelig.

Stk. 6

Til gyldig behandling af en forelagt sag skal tre udvalgsmedlemmer eller suppleanter, herunder
formanden, dennes suppleant eller den stedfortrædende formand, jf. stk. 1, deltage. En sag
kan ikke behandles telefonisk eller skriftligt, medmindre alle udvalgets medlemmer er enige
herom, og ingen af parterne har stillet krav om en mundtlig forhandling.

Stk. 7

Udvalget skal indkræve oplysninger, der må skønnes nødvendige for sagens bedømmelse, og
kan herunder foretage personlige afhøringer af sagens parter eller af personer, der må formodes at kunne bidrage til sagens belysning. Sagens parter skal gøres bekendt med hinandens
synspunkter og skal have lejlighed til at fremkomme med kommentarer.

Stk. 8

Udvalgets beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed.

Afsigelse af kendelse og appel
Stk. 9

Udvalgets kendelse skal afgives snarest muligt og senest inden 14 dage efter, at de nødvendige oplysninger i sagen er indhentet. Meddelelse om kendelsen skal tilstilles alle sagens parter, og genpart af meddelelsen indsendes til BD’ s hovedbestyrelse til efterretning.

Stk.10 Appeludvalgets kendelse kan indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans, jf. § 12, stk. 3.
Stk.11 Appeludvalget kan undtagelsesvis genoptage en sag til fornyet behandling og afgørelse, når
nye oplysninger er fremkommet i sagen. Sagens eventuelle indankning for DIF-idrættens Højeste Appelinstans stilles i så fald i bero

§24

BD’s disciplinærudvalg

Valg og sammensætning
Stk. 1

BD’ s disciplinærudvalg består af 1 formand, yderligere 2 udvalgsmedlemmer samt 2 suppleanter. Der indkaldes suppleant til dækning af eventuel forfald eller inhabilitet, således at udvalget altid er fuldtalligt (på 3 medlemmer) ved behandling af enhver forelagt sag.
1. suppleant er den person, som er valgt på andet år. Formanden skal om muligt have juridisk
uddannelse. Ingen af udvalgets medlemmer og suppleanter må være fra samme klub. Ved
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fravær af formanden udpeger de resterende medlemmer af udvalget en stedfortrædende formand blandt sig.
Valgene gælder for 3 år ad gangen for udvalgsmedlemmerne og for 2 år ad gangen for suppleanterne. Udelukket fra valg er enhver, der er medlem af ledelse og udvalg i forbund samt valgt i
kredsene. Udvalg i forbundet, der alene er rådgivende og uden beslutningskompetence, er dog
ikke omfattet af denne bestemmelse.
Inhabilitet
Stk. 2

Ethvert medlem af BD´ s disciplinærudvalg træder tilbage i en sag, såfremt den pågældende
efter reglerne i § 10 a må anses for at være inhabil.

Opgaver
Stk. 3

Udvalgets opgaver er at behandle sager vedr:
a overtrædelse af love og reglementer
b handlinger, der skader Badminton Danmarks anseelser, både i indog udland.
c udeblivelse fra forpligtende aftaler/ arrangementer
d utilbørlig opførsel under turneringer
e brud på indgåede kontrakter
f spil på kampe i turneringer eller holdkampe, som den pågældende selv deltager i som
spiller, træner, leder eller official.
g Overtrædelse af forbuddet mod direkte eller indirekte spil på badmintonkampe, såfremt
og så længe spilleren er registreret påB WF´ s verdensrangliste. Det samme gælder for
referee’ s og dommere certificeret af BWF eller BE, så længe de er aktive som referee
og/eller dommer

Forretningsgang m.v.
Stk. 4

En sag, der er omfattet af § 11 stk. 1 a-d kan indbringes direkte for BD’ s disciplinærudvalg inden 14 dage fra hændelsen.

Stk. 5

En sag, der er omfattet af § 11, stk. 1, e, kan indbringes for disciplinærudvalget, når forseelsen
er konstateret.

Stk. 6

I sager, der angår holdturneringsreglementet er det alene disciplinærsager efter reglementets
§ 34, stk. 1, der kan indbringes for disciplinærudvalget. Disciplinærudvalget evt. ved formanden kan afvise at behandle en klage, hvis enten:
a den angår resultatet af en afsluttet kamp/ turnering og bør være afsluttet hermed
b sagen efter sin karakter eller omfang bør være endelig afgjort med den indbragte irettesættelse eller afgørelse
c klageren bør henvises til at bringe spørgsmålet op over for en spillers/ leders klub eller
kreds
d partnerne bør henvises til indbyrdes selv at søge problemet løst evt. gennem mægling
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Afgørelsen skal begrundes.
Stk. 7

En sag, der ønskes behandlet af BD’ s disciplinærudvalg, skal uden ophold og senest 14 dage
efter kendskab til sagen sendes til BD’ s sekretariat, som videresender sagen til disciplinærudvalget.

Stk. 8

Ved behandling af en forelagt sag skal formanden eller næstformanden samt to udvalgsmedlemmer deltage. En sag kan ikke behandles telefonisk eller skriftligt, medmindre alle udvalgets
medlemmer er enige herom, og ingen af parterne har stillet krav om en mundtlig forhandling.
En sag, som har været behandlet efter disciplinærreglerne hos enten Badminton Europe eller
BWF, kan ikke på ny bedømmes i disciplinærudvalget, men disciplinærudvalget kan dog udmåle eventuelle sanktioner i Danmark.

Stk. 9

Udvalget indhenter nødvendige oplysninger og kan herunder foretage personlige afhøringer af
sagens parter eller af personer, der må formodes at kunne bidrage til sagens belysning. Sagens parter skal gøres bekendt med hinandens synspunkter og skal have lejlighed til at fremkomme med kommentarer.

Stk. 10 Udvalgets beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed.
Afsigelse af kendelse og appel
Stk. 11 Udvalgets kendelse skal afgives snarest muligt efter, at de nødvendige oplysninger i sagen er
indhentet. Meddelelse om kendelsen skal tilstilles alle sagens parter, og genpart af meddelelsen indsendes til BD’s hovedbestyrelse til efterretning.
Stk. 12 Disciplinærudvalgets kendelser kan indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans inden
fire uger efter, at kendelsen er meddelt vedkommende, jf. § 12, stk. 2.

Særlige bestemmelser
§25

Emblemer og ærestegn
Stk. 1

Hovedbestyrelsen træffer beslutning om tildeling af ærestegn, fortjensttegn og ID-kort efter
nedenstående retningslinjer.

Stk. 2

Ærestegnet – der viser forbundets oprindelige logo – tildeles danske eller udenlandske personer, der efter Hovedbestyrelsens enstemmige beslutning har gjort sig særlig fortjent hertil. Indehavere af ærestegnet er samtidig at betragte som æresmedlemmer af forbundet. Som eksempler på personer, der kan tildeles ærestegn, kan nævnes personer, der har ydet badmintonspillet i Danmark særlige og betydningsfulde tjenester, f.eks. ved mange års tjeneste i BD,
kredsene eller klubberne, når deres arbejde har været til gavn for dansk badmintonspil i almindelighed. Herudover kan ærestegnet tildeles udenlandske personer, som Hovedbestyrelsen
ønsker at vise særlig opmærksomhed.

Stk. 3

Fortjensttegnet tildeles af Hovedbestyrelsen til danske badmintonspillere, når de på fortjenstfuld måde har repræsenteret dansk badminton i VM, Thomas Cup og Uber Cup, landskampe,
samt danske og udenlandske åbne mesterskaber m.m. Der skal være tale om en repræsentation i en længere årrække. Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler for tildelingen.

Stk. 4

ID-kort tildeles hovedbestyrelsesmedlemmer. Kortet giver indehaveren adgang til med ledsager at overvære alle under forbundet, kreds og/eller klub arrangerede stævner, turneringer m.v.
ID-kortet, der er personligt tilbageleveres ved funktionsperiodens udløb.
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Stk. 5

§26

ID-kort til de samme arrangementer som nævnt i stk. 4 tildeles endvidere modtagere af æresog fortjensttegn. Herudover kan der efter Hovedbestyrelsens beslutning udstedes personligt
ID-kort til udvalgsmedlemmer, forbundsdommere og ansatte i forbundet m.fl. Hovedbestyrelsen kan beslutte, hvorvidt indehaveren har ret til adgang med ledsager, ligesom Hovedbestyrelsen kan fastsætte begrænsning i adgang til visse arrangementer.

Forbundets opløsning

Forslag om Badminton Danmarks opløsning kan kun vedtages af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde,
hvor opløsning er eneste dagsordenspunkt.
Mindst to tredjedele af BD’ s repræsentantskab skal være til stede, og der fordres fem sjettedele af de afgivne
stemmer til forslagets vedtagelse. Er der ikke et tilstrækkeligt stort antal repræsentanter til stede, skal der afholdes nyt ekstraordinært møde senest 8 uger efter. Dette møde indkaldes med mindst 14 dages varsel. På
mødet kan der træffes beslutning om opløsning uanset de fremmødtes antal, men dog kun med fem sjettedele
af de afgivne stemmer.
§27

Formuen ved BD’ s opløsning

Forbundets eventuelle formue skal i tilfælde af forbundets opløsning anvendes til fordel for dansk idræt, især
badminton. Bestemmelse om anvendelse tages på det i § 26 nævnte repræsentantskabsmøde.

Senest ændret på repræsentantskabsmødet d. 12. september 2020
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