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Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2021/2022 

”HB05 2020/2021” 

Onsdag den 9. februar 2022 

BESLUTNINGSREFERAT 

 

Blue Water Dokken 

Gl. Vardevej 82 

6700 Esbjerg 

     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, Bredde og udviklingsansvarlig 

Kristian Pihl, Kredsansvarlig Øst 

Jeanette Birkelund, Kredsansvarlig Vest 

Bo Jensen, Direktør 

Gæster: 

Jens Meibom, Elite- og sportschef, deltog fra kl. 16.00 – 16.45 virtuelt. 

Jesper Kamp, formand for Holdturneringsudvalget, deltog fra kl. 16.45 – 17.45 virtuelt 

Leon Ringbo, medlem af Holdturneringsudvalget, deltog fra kl. 16.45 – 17.45 virtuelt 

Thomas Irving, medlem af Holdturneringsudvalget, deltog fra kl. 16.45 – 17.45 virtuelt 

Referent 

Camilla Bidstrup, EPA 

Afbud 

Den eliteansvarlige deltog ikke i mødet, da posten frem til næste årsmøde varetages af formanden. 
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00.00  Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

00.01  Siden sidst 

Bilag: 

”Skriv” følger fra hver enkelt af hovedbestyrelsesmedlemmerne (”HB05 2021/2022 – 00.01 ÅBENT”) - efter-

sendes af sekretariatet torsdag, den 3. februar 2022.  

Formand, Tore Vilhelmsen 

Ingen kommentarer. 

Udviklings- & breddeansvarlig, Jonas Sørig: 

JS lægger ud og fortæller, han har haft para-møde med Line Kruse. Der blev talt om foreløbigt kortlægnings-

materiale over, hvor spillere, trænere og ledere befinder sig. Jonas Sørig og Michael Nørbæk kom med in-

put til opkvalificering. Parasport går en runde på det og vil vende tilbage.  

Kredsansvarlig Vest, Jeanette Birkelund:  

Spørger ind til 60% klubben. Hvad er det? Formanden forklarer at det har været under DIF og blev stiftet af 

de store forbund tilbage i 1999, som modvægt til det politiske flertal i DIF, bestående af de mange små for-

bund. Det blev nedlagt d. 7. feb. 2022.  Årsagen til nedlæggelsen er for at kunne samarbejde mere og bre-

dere. Tiden er blot løbet fra netop det her koncept. 

Kredsansvarlig Øst, Kristian Pihl: 

Ingen yderligere kommentarer.  

Konkurrence- & Eventansvarlig, Jeanette Lund Clausen 

Deltog i Internationalt udvalgsmøde.  

Økonomiansvarlig, Kristian Boye: 

Kæmper med halleje i Københavns kommune.  

Næstformand, Jens Dall-Hansen: 

Ønsker at Styregruppens mødereferat skal sendes ud. Det blev besluttet at de lægges i AdminControl i en 

separat mappe. Sendes til CB. 
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Direktør, Bo Jensen 

Sidste uge blev der underskrevet kontrakt med Hillerød kommune omkring Denmark Masters for perioden 

2022-2026. En rigtig god aftale. Nu kommer der lidt tilbagevende international aktivitet i Øst. I 2022 er ter-

minen uge 23, de øvrige år kan denne dato godt svinge lidt, men som udgangspunkt ligger turneringen ul-

timo maj / primo juni. 

I tilfælde af man finder midlerne til det, skal Para også introduceres og på plakaten. Der er aftalt med Hille-

rød, at dette kun er, hvis der kan findes midler og finansiering. Para kommer derfor heller ikke med i 2022. 

Vi har meddelt Badminton Europe, at vi gerne afholder U15 individuelt EM i Hillerød i uge 23. Kristian Boye 

indskyder, at det muligvis skal til Spanien. Både Individuelt EM for senior og U15. 

INTU skulle have mødtes og diskuteret konkrete forslag til regelsæt og struktur i regi af BWF. Det blev ud-

skudt pga. Bos operation.  

 

00.02 Trivselsundersøgelse 

Elite- & sportschef, Jens Meibom, giver en status på seneste trivselsundersøgelse blandt spillerne i elitepro-

grammet.  

Følgende centrale emner i trivselsundersøgelsen blev kort berørt af Jens Meibom i sin gennemgang af un-

dersøgelsen: 

- Undersøgelsen blev gennemført i december lige inden VM, 22 ud af 24 spillere svarede på de 14 

spørgsmål. 

- Den generelle trivsel på NETC er fortsat meget høj, over 4 i gennemsnit. 

- Dog var den samlede score på de 14 spørgsmål lavere i 2021 sammenlignet med 2020. 

- Det handlede primært om utilfredshed ift. kommunikation og information, hvor de mange forskel-

lige udmeldinger om bl.a. restriktioner vedr. de forskellige turneringer blev kommunikeret ud uge 

for uge, hvilket blev oplevet meget forvirrende i en periode, hvor spillerne var meget ude at rejse i 

et meget komprimeret turneringsprogram.  

- Utilfredsheden er der blevet handlet på, og på et opfølgende spillermøde primo januar, blev både 

problemstillingerne og de forskellige løsningsforslag drøftet og afklaret. 

- 2021 har været et ekstremt hektisk og presset år, med 4 store mesterskaber på bare 6 måneder. 

- Fremadrettet vil man se på både spørgeformen og gennemføre trivselsundersøgelsen 2 gange årligt 

for at få et mere nuanceret billede af trivslen på NETC, fremfor som nu mere et ”øjebliksbillede” 

påvirket af aktuelle temaer eller situationer.  

- Endeligt vil samarbejdsudvalget mødes hyppigere og allerede her opfange og adressere eventuelle 

problematikker inden de bliver til reelle problemstillinger. 

Afslutningsvis gav Jens Meibom en kort baggrundsorientering omkring overvejelserne omkring sammen-

sætningen af de nye doublekonstellationer på NETC.  
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01.00  Økonomi 

 

01.01  Regnskab 2021 

Direktør Bo Jensen giver status på økonomien og et forecast for regnskabet 2021 samt præsenterer udkast 

til fundatser for 1) Breddeudviklingsfonden 2) Digitaliseringsfonden. 

Regnskabet er blevet kommenteret i ’siden sidst’ skriv. Grundlæggende må vi konstatere at vi er så privile-

gerede, at vi kan lægge penge til side til dårligere tider etc.  

En teknikalitet; vi hensatte i 2020 ca. 1,8 millioner for at sikre gennemføringen af Denmark Open 2021, da 

der var stor usikkerhed omkring rammebetingelser for 2021. Dem fik vi heldigvis ikke brug for. Pengene er i 

stedet taget i drift i 2021. 1,8 millioner vedrører derfor 2020. Overskuddet ville således have været ca. 1,8 

mio. kr. større i 2020, og tilsvarende mindre i 2021, hvis ikke vi havde lavet denne hensættelse. 

Vi har lavet en forventet hensættelse til debitorer. I 2021 havde vi en uafsluttet sag med RSL om sponsor 

samarbejde. Desværre måtte vi have advokat indover. Det resulterede i et kompromis, som DGI og BD har 

valgt at acceptere, selvom vi grundlæggende er uenige i det endelige kompromis. Vi kunne have taget kam-

pen op og indbragt sagen for en voldgift, men det ville sandsynligvis have medført store procesomkostnin-

ger og taget 15 – 18 måneder, hvorfor vi ikke fandt en sådan løsning hensigtsmæssig. Det ender derfor med 

et tab og derfor hensættelsen af midlerne. Hensættelsen er indarbejdet i årsresultatet. 

Der er hensat midler til Denmark Open Fonden og 2 nye puljer (Breddeudvikling og Digitalisering) i års-

regnskabet. Der er lavet 2 udkast til fundatser, som ligger i AdminControl. Dette drejer sig om fremtidig in-

vestering ift. Breddeudvikling og Digitalisering. Et eksempel på breddeudvikling er Bornholm projektet, som 

BD medfinansierer. Der bliver givet tilskud fra disse puljer (bredde) for at fremme udvikling af badmintons-

porten. Meningen med puljen er, at den konkret understøtter bæredygtige projekter i klubberne, i kredse 

eller i andre tværfaglige samarbejdsprojekter. Puljen er nu klar til at kunne søge fra.   

Digitaliseringspuljen kommer også til at blive brugt. Badmintonlife er første eksempel. På sigt kan vi lave 

indtægter på produktet. Der skal udvikles på konceptet. F.eks. skal der være multikamera produktion på 

alle 4 baner i stedet for kun det ene, som vi tester i øjeblikket. Det giver masser af anvendelsesmuligheder 

og der investeres her og nu samtidig med vi investerer fremadrettet. Digitaliseringspuljen kan også bruges 

til at fremme udviklingen af allerede eksisterende digitale produkter som BadmintonPlayer, Tournament-

Planner etc. 

Direktøren tilføjer, at der ikke ligger et revideret regnskab lige nu, første møde med revisionen er i uge 8. 

Spørgsmål & Kommentarer 

Udvikling- & breddeansvarlig, Jonas Sørig: 

JS syntes godt om initiativet med puljerne. Han syntes det er ekstra positivt at klubber og kredse med stor 

egenkapital medfinansierer projekterne. Han spørger til, om vi ikke har nogle politiske medlemmer, der kan 

deltage i digitaliseringsprojektet? Måske én i bestyrelsen, der burde håndtere denne del? Formanden syn-

tes det lyder spændende og tilføjer, at det er korrekt forstået, at der p.t. ikke er en person i HB, som har 

digitalisering som politisk ansvarsområde. JS ønsker dette tages op igen, og formanden foreslår, at det kom-

mer med på næste HB møde, på den måde kan alle nå at tænke mere over det. Se mere under beslutning. 
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JS spørger også til punkt 5 i Bredde Fundats og om hvor grænsen ligger ift. egenkapital. Formanden kom-

menterer, at det beror på et skøn. Direktøren nævner, at der vil blive taget en individuel beslutning fra gang 

til gang. JS nævner, at HB stadig skal stå på mål for de politiske beslutninger og prioriteringer. Resten bliver 

taget op på næste HB-møde. 

Direktør, Bo Jensen 

Oplyser, at direktionen jf. bl.a. HBs forretningsorden har et begrænset mandat til at træffe økonomiske di-

spositioner, hvorfor investeringer i større digitaliseringsprojekter altid som minimum skal aftales / afstem-

mes med enten formanden eller den økonomiansvarlige (som ofte vil det være dem begge). 

Næstformand, Jens Dall-Hansen 

Spørger om vi ikke kan udvikle nogle af de allerede eksisterende systemer, i stedet for kun nye tiltag. Hvad 

med at finde en administrativ ressource til at igangsætte? Næstformanden hører tit, at klubberne gerne vil 

en hel masse, men at det ikke kan lade sig gøre.  

Direktøren kommenterer, at udviklingen af de allerede nuværende platforme, er der afsat penge til i basis-

budgettet. Der er ofte flere ønsker til udvikling, end der er ressourcer (programmørtimer og økonomi). Det 

handler ikke kun om at udvikle eksisterende systemer. Men at kigge mod fremtiden og sikre os, at vi er på 

forkant med den digitaliserede verden. Det er svært at finde eksterne specialister, der specifikt kan lave 

det, vi har behov for, og puljen ville blive drænet med det samme, hvis vi går ud og hyrer eksterne ressour-

cer ind til driftsopgaver. Det er en svær balancegang, men vi prøver at kigge 6-9-12 mdr. frem. Håbet er at 

finde en balance, så vi kan fremskynde nogle af de projekter, vi har i pipeline. Og samtidig udvikle vores al-

lerede eksisterende systemer. Men udvikling af allerede eksisterende systemer må ikke spænde ben for de 

nye tiltag. Ift. de eksisterende systemer, så skal DGI også indover, og de har også masser af ønsker. 

Formanden fortæller, at da DIF lagde ud med at ville understøtte 62 specialforbund i Digitaliseringsprojek-

tet, havde de et budget på 800.000 til alle forbund. Det er ingenting ift. at vi vælger at lægge 2.000.000. BD 

kan nå rigtigt langt med de midler.  

Økonomiansvarlig, Kristian Boye: 

Tilføjer, at vi prioriterer og bruger det ekstraordinære beløb, vi har til at udvikle NU! Næste år har vi måske 

ikke de samme muligheder. Jonas Sørig indskyder, at vi skal blive mere skarpe på, hvad præcis klubberne vil 

og derefter spørge direktøren om, hvad det koster.  

Bilag: 

Forecast på regnskabet for 2021 fra direktør Bo Jensen (”HB05 2021/2022 – 01.01”) samt udkast til fundat-

ser (”HB05 2021/22 – 01.01b & 01.01C”) - eftersendes af sekretariatet torsdag, den 3. februar 2022.  

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orientering og status til efterretning samt godkender de fremlagte 

fundatser med eventuelle tilretninger / ændringer. 

Beslutning: 

• Hovedbestyrelsen besluttede at godkende udkastet til de to fundatser med enkelte præciseringer. 
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• Ift. spørgsmålet om digitalisering skal placeres som et selvstændigt område i HB. Det blev aftalt at 

vi dagsordensætter dette på kommende HB møde d. 20. april.  

 

01.02  Budget 2022 

Direktør Bo Jensen giver en første mundtlig orientering på driften ift. budgettet for 2022. 

Direktøren lægger ud med at konstatere, at det er svært aktuelt at sige noget helt konkret andet end at en 

række forudsætninger for budgettet allerede har ændret sig siden vedtagelsen tilbage i december 2021. 

Første officielle budgetstatus for perioden 01.03 – 31.03 kommer som aftalt primo april. Kristian Boye ind-

skyder, at Covid-19 situationen har haft stor påvirkning for os i 2021, og vi ved reelt ikke om det påvirker 

2022. Tingene ændrer sig hurtigt, og det er svært at forudse, hvordan det kommer til at gå. Det er muligt vi 

sparer en masse omkostninger, men det har samtidig konsekvenser for vores sponsorer. De vil gerne have 

noget for deres penge. 

Bilag: 

Ingen 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

 

02.00  Beslutning 

 

02.01  Fremtidens DH - turnering 

Med afsæt i Hovedbestyrelsens beslutning på seneste møde, fremlægger formand for Holdturneringsudval-

get (HU), Jesper Kamp, en samlet plan til en ny struktur på hele DH – turneringen. 

Jesper Kamp orienterede indledningsvis kort omkring baggrunden for det fremsendte oplæg og de forskel-

lige forslag til ny DH – struktur. Herefter blev de væsentligste ændringsforslag gennemgået. Det blev under-

streget, at oplægget først og fremmest har til formål at skabe bedre sammenhængende struktur og mere 

retfærdighed i hele DH - turneringen 

Tore Vilhelmsen, Formand 

Formanden præciserer at der alene er tale om oplægget skal sendes i høring. Og at vi altså ikke i dag skal 

beslutte noget. Men at det også er vigtigt, at folk gør opmærksom på noget, skulle man være uenig. Samti-

dig bad formanden om, at i det materiale der skal sendes i høring, også fremgår de overordnede skrivelser 

omkring, hvordan HB/HU ser de forskellige rækker. Disse er fremlagt på seneste HB møde. 

Hvordan kommer I frem til, at sekskampsmodellen i ligaen vil give større sandsynlighed for, at de bedste 

spillere spiller i deres primære kategori og dermed et højere sportsligt niveau, ikke mindst i betragtning af, 
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at et 3 – 3 resultat vil give fire point fremfor kun to point ved et 4 – 2 resultat? Sidst vi benyttede seks-

kampsmodellen, så vi tværtimod, at trænerne kynisk brugt spillerne taktisk for at sikre sig minimum et 3 – 3 

resultat. JK svarer, at netop pointmodellen med fire point ved et 3 – 3 resultat vil imødegå denne tendens. 

LR tilføjede, at det også har betydning, at der kan laves et professionelt set up ved kun at spille på to baner, 

hvilket praktisk ikke er muligt med ni kampe. 

Direktøren supplerede, at man også kan vende argumentationen om og netop argumentere for, at fire po-

int ved et 3 – 3 resultat vil animere trænerne til i endnu højere grad at tænke i taktiske opstillinger. At man i 

en tæt kamp kan være fristet til at smide en eller to kampe, for at stå stærkere i de kampe, som netop skal 

sikre minimum et 3 – 3 resultat. Det var netop denne mangel på spænding i flere af en holdkamps indbyr-

des kampe, hvor klubberne af ren og skær taktiske årsager, sidst sekskampsmodellen blev brugt, smed en 

eller flere kampe, ved eksempelvis at sætte deres bedst DS-spiller over i MxD eller DD for at styrke chan-

cerne her og at TV2 nægtede at forpligtige sig til at producere og transmittere fra Ligaen. TV2 havde sim-

pelthen for mange dårlige oplevelser med et TV-produkt, som ikke havde tilstrækkelig sportslig og dermed 

TV-mæssig værdi. JK svarede, at det naturligvis ikke kan udelukkes, at klubberne fortsat vil agere taktisk og 

prioritere et optimalt resultat højere end det sportslige niveau og underholdning. 

Jens Dall-Hansen, Næstformand 

Flot og gennemarbejdet oplæg, håber at samme gennemarbejdede præsentation også bliver sendt ud til 

klubberne, kredsene m.fl. i den kommende høringsproces. 

Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig 

Påpegede, at der i hans optik er et problem med at flere kategorier skæres ned, eksempelvis DS. JK svarede, 

at man også havde lyttet til flere af klubberne, som fortæller, at der ikke er niveau i eksempelvis DS til at 

have to spillere på holdet. 

KBN supplerede med, hvor er perspektivet på udviklingen af de danske talenter, når man kun har afprøvet 

nikampsmodellen i 1½ sæson? JK svarede, at talentudviklingen skal foregå i 1. division og nedefter, ligaen 

skal være topbadminton. 

KBN spurgte herefter ind til visionerne ift. udviklingen af hele DH - turneringen samt selve høringsproces-

sen. Hvorvidt man vil lytte til de forskellige svar og input, hvordan man vil prioritere ift. de indkomne hø-

ringssvar? LR svarende, at dette var man meget opmærksom op, oplægget er et udtryk for den bedst mu-

lige model og kompromis, der skaber mest retfærdighed, der vil altid i begge ender af spektret være for og 

imod de enkelte forslag til ændringer. Der gives mulighed for både skriftlige høringssvar og deltagelse på de 

planlagte høringsmøder. HU vil indsamle og bearbejde alle svar, som præsenteres for Hovedbestyrelsen 

sammen med deres endelige indstilling til ny struktur på mødet, den 20. april 2021 

KBN fulgte op og uddybede, hvordan vil man forholde sig til de høringssvar, som kommer tilbage fra liga-

klubberne? Eksempelvis, hvis 5 – 6 ligaklubber tager klart afstand fra at ændre til 6 kampe og kun 2 – 3 

klubber klart bakker op om forslaget? LR svarede, at man vil lytte til de indkomne høringssvar, man sender 

sandsynligvis kun én model i høring, medmindre Hovedbestyrelsen ønsker noget andet. Formanden tilfø-

jede, at han ikke oplever, at der vil være opbakning til alternativ 3 ift. ligaen, klubberne er glade for Final4. 

JK anførte, at det er vigtigt, at HB tager en principiel beslutning omkring Final4. 
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JK afrundede spørgsmålene fra KBN med, vi har bundet os op på, at ligaen skal være professionel ikke 

mindst i set-up, hvilket begrænser muligheden for ni kampe, men man vil selvfølgelig se på de indkomne 

svar og argumenter. 

Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig 

Personligt vil JLC ikke være interesseret i at møde de samme fem hold år efter år uden den store udskift-

ning. Er også bekymret for, at taber man 0 – 13 i den første kamp, så er man ikke voldsomt motiveret, når 

man møder det samme hold igen på modsat bane. 

Er herudover bekymret for at begrænsningen på, at én spiller, kun må spille én kamp i ligaen, rammer især 

doublespillerne og dermed også klubbernes mulighed for at bruge den samme spiller i to kampe. Man risi-

kerer, at klubber med stram økonomi får ringere muligheder for at kunne klare sig i ligaen. Den Holdturne-

ringsansvarlige svarede, at forslaget ikke er hugget i granit, man vil selvfølgelig lytte til de indkomne hø-

ringssvar. 

Kristian Hedelund, Holdturneringsansvarlig 

Vil gerne have uddybet, at der ikke laves slutspil i de lavere rækker af DH – turneringen. JK svarede, at det 

grundlæggende princip handler om retfærdighed, hvorfor man forslår denne dobbeltturnering, hvor alle 

har lige mange hjemme- og udekampe og dermed møder de samme hold to gange i grundspillet. Det udlig-

ner behovet for at lave et egentligt slutspil, da alle er stillet lige. LR tilføjede, at specielt i de lavere rækker 

er der en klar interesse i, at afstanden til udekampe minimeres. 

Jonas Sørig, Udvikling- og Breddeansvarlig 

Også stor ros til oplægget, men spurgte ind til den kommende høringsproces. Bliver kredsene og admini-

strationen også inddraget i høringsprocessen? JK svarede, alle bliver inddraget i høringsprocessen. 

Kristian Pihl, Kredsansvarlig Øst 

Ingen spørgsmål eller bemærkninger. 

Jeanette Birkelund, Kredsansvarlig Vest 

Stor ros til oplægget og arbejdet, glæder mig meget til at se høringssvarene, har ikke kompetencer til at af-

gøre om den ene eller anden model er bedre end andre. Vil derfor overvejende lytte til klubbernes hørings-

svar og HU’s endelige indstilling. 

Bo Jensen, Direktør 

Ingen spørgsmål eller bemærkninger. 

Bilag: 

Holdturneringsudvalgets plan til en ny struktur for hele DH - turneringen (”HB5  2021/22 – 02.01”) - efter-

sendes af sekretariatet torsdag, den 3. februar 2022.  

Indstilling: 



 

 
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   

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager beslutning om planen som helhed med eventuelle tilretninger eller 

ændringer, som herefter sendes i høring blandt klubberne m.fl. til efterfølgende endelig vedtagelse på Ho-

vedbestyrelsens møde torsdag, den 21. april 2022. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen besluttede, at det samlede oplæg i sin nuværende form skal sendes i høring hos klubber, 

kredse, diverse udvalg samt administrationen samt, at det bagvedliggende visionsoplæg for de enkelte ni-

veauer i DH – turneringen skal medsendes. HU bemyndiges til i samarbejde med administrationen at udar-

bejde det endelige høringsmateriale, så det står helt klart for alle involverede høringsparter, hvad det er 

man skal tage stilling til. Den fremlagte høringsproces blev godkendt af Hovedbestyrelsen, der således på sit 

møde, den 20. april, skal godkende den endelige struktur for DH – turneringen. 

 

03.00  Almindelig drøftelse 

 

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

AFLYST! Evaluering af selve strategiweekenden og den videre proces. 

Ny dato for strategiseminar. 

Det blev diskuteret og besluttet, at strategiseminaret bliver afholdt d. 25.-26. marts.  

Fredag d. 25. marts fra kl. 13:00 til lørdag d. 26. marts kl. 16:00. Alle satte kryds i kalenderen. 

Bilag: 

Ingen bilag. 

 

03.02  Ny eliteansvarlig i hovedbestyrelsen 

På sidste hovedbestyrelsesmøde var der bred enighed om, at man på nuværende tidspunkt ikke skulle tage 

kontakt til potentielle kandidater, før man internt i hovedbestyrelsen havde haft lejlighed til at drøfte 

dette. Hovedbestyrelsen skal derfor have en drøftelse omkring, hvilke kompetencer og indsigt man mener, 

at en ny eliteansvarlig skal være i besiddelse af, inden man eventuelt tager kontakt til egnede kandidater. 

Kommentarer & Spørgsmål: 

Formand, Tore Vilhelmsen 

Formanden fortæller at han har haft en åben dialog med sportschef JM og ønsker, at det skal være en åben 

diskussion i HB. JM har delt sine perspektiver med formanden. JM ønsker én han kan sparre med og som er 

kompetent, uden at det skal være en person, som i bund og grund blot ønsker at være den nye sportschef.  

Der bliver spurgt ind til, om det er noget JM har oplevet tidligere. Det er det ikke, men da der bliver talt om 

eventuelle kandidater, er det et flag han ville rejse. Formanden åbner for en åben diskussion og, hvad HB 

syntes den ultimative eliteansvarlige skal kunne? 
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Holdturneringsansvarlig, Kristian Hedelund: 

Mener, det er vigtigt, at det er én der ved noget om elite, og har et højt fagligt niveau og samtidig kan agere 

som politisk ansvarlig. Personen skal vide, hvad der foregår i et elitemiljø og gerne badminton specifikt.  

 

Næstformand, Jens Dall-Hansen  

Tilføjer, at det er vigtigt med viden og kompetence indenfor eliteområdet. Men samtidig vigtigt at under-

strege overfor denne person, at det er den politiske del der arbejdes med. Samtidig ønsker han, at der fin-

des en tydeligere funktionsbeskrivelse. Formanden kommenterer, at det kan vi gøre, den vil dog nok blive 

justeret lidt undervejs. 

Økonomiansvarlig, Kristian Boye 

Kommenterer, at det gerne må være én der har internationalt erfaring, på den måde kommer der et bre-

dere perspektiv på. Også gerne én der har indsigt i talentudvikling og igen understreges det, at det er en 

politisk ansvarlig, ikke en sportschef. Det skal HB sikre er tydeligt, når man overvejer kandidater.  

Kredsansvarlig Øst, Jeanette Birkelund 

Nævner, at hun vil være ked af det på sportens vegne, hvis vi stemmer en top træner ind. Vil gerne have én 

der brænder for badmintonsporten. Også gerne én der kan tale med alle og ikke skele mellem høj og lav. En 

der ikke har et dagligt lod i en klub og agerer på egne vegne. Personen skal kunne forholde sig objektivt og 

ikke lade følelserne løbe af med sig. Vi har også en forpligtelse til at kigge på den enkelte. Hun håber på, der 

kommer nogen af sig selv, vi kan indstille. 

Formanden er enig i alles udsagn og understreger, det er vigtigt, vi holder for øje at personen skal være in-

teresseret i hele BD’s arbejde og ikke kun elitedelen. Man kan frygte at elitedelen er så populær en post, at 

der går sportschef i den. Det er vigtigt at have det helt store perspektiv og agere på vegne af hele BD.  

Formanden foreslår, at ved kredsenes årsmøder kunne HB stille sig til rådighed for eventuelle kandidater, 

der kan tage fat i et HB medlem til en snak om HB arbejdet og den ledige post. På den måde kan HB tage 

temperaturen på hvem der er interesseret. 

Udviklings- & breddeansvarlig, Jonas Sørig: 

Syntes det er vigtigt, at personen selv retter henvendelse, i stedet for vi som HB går ud og hverver. Nogle 

skal dog prikkes på skulderen. Kunne det være interessant med en kvindeligt eliteansvarlig? Formanden 

svarer hertil at begge muligheder er der. Det er underordnet om det er en mand eller kvinde. JS spørger til 

DIF’s diversitetsstrategi som er 70/30. Formanden siger at DIF italesætter diversitet, og potentielt kan det 

ende med tvang, da de skal overholde det. Formanden tilføjer at diversitet jo ikke kun er mand/kvinde. Det 

kan være ung, gammel, lys og mørk. Direktøren nævner, at diversitet også kan handle om forskellige kom-

petencer i HB. JS er enig, men påpeger han vil være ked af det, hvis det bliver for internt og indspist. Vi vil 

gerne signalere, at vi tager input udefra. KBN sætter et scenarie op og spørger JS, hvad hvis der er tre kandi-

dater, og de to er dårlige? Skal vi i HB ikke indstille den af kandidaterne, som vi har størst tiltro til, kan løfte 

opgaven? Det nævnes at man 1 måned i forvejen skal melde sit kandidatur. 

Beslutning: 
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Det blev besluttet at HB sender nyheden ud hvor vi, ligesom sidste år, skriver hvilke poster der er valg til i år 

og hvordan processen er osv. HB drøfter på næste møde, hvorvidt HB indstiller/peger på en bestemt kandi-

dat. 

 

04.00  Eventuelt/orientering 

Formanden oplyser at næste HB-møde afholdes i Idrættens Hus d. 20. april. I har modtaget kalender up 

date.  

 


