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Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2021/2022 

”HB06 2021/2022” 

Onsdag, den 20. april 2022 

Beslutningsreferat 

 

Badminton Danmark 

Idrættens Hus 

2605 Brøndby 

 

Kl. 15:00-18:00 

 

Deltagere 

Tore Vilhelmsen, Formand 

Jens Dall-Hansen, Næstformand 

Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig 

Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig 

Kristian Hedelund, Holdturneringsansvarlig 

Jonas Sørig, Udvikling- og Breddeansvarlig 

Kristian Pihl, Kredsansvarlig Øst 

Jeanette Birkelund, Kredsansvarlig Vest 

Bo Jensen, Direktør 

Gæster: 

Jesper Kamp, Formand, Holdturneringsudvalget (virtuelt kl. 15:30) 

Referent 

Camilla Bidstrup, EPA 

Afbud 

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

 

00.01  Siden sidst 

Bilag: 

”Skriv” følger fra hver enkelt af hovedbestyrelsesmedlemmerne (”HB06 2021/2022 – 00.01 ÅBENT”) - eftersendes 

af sekretariatet torsdag, den 13. april 2022.  

Formand & Eliteansvarlig, Tore Vilhelmsen: 

Ingen yderligere bemærkninger.  

Næstformand, Jens Dall-Hansen: 

Der desværre ikke er tilmeldt så mange til BadmintonForum, som håbet. Der mangler især tilslutning fra Øst-

danmark. Det diskuteres og alle er enige om, at man deler i sit netværk og forsøger at få flere til at deltage.  

Økonomiansvarlig, Kristian Boye Nielsen: 

Fortæller om Badminton Europes Årsmøde på Malta. De havde nogle rigtig gode møder på europæisk og inter-

nationalt plan, som direktøren havde sat op. Han er også blevet kontaktet af Dansk Håndbold Forbund ifm. Lo-

kale- og Anlægsfondens udmelding tidligere på ugen omhandlende fremtidige idrætsfaciliteter, som ikke skal 

omfavne konkurrenceidræt, hvor badmintonsporten specifikt blev nævnt. Sammen med DHF og eventuelt an-

dre forbund vil KBN indlede dialog med Lokale- og Anlægsfonden, for at give vores synspunkter. KBN er blevet 

kontaktet af Idrætsmonitor, som er et medie, som har fokus på Idræt - både bredde og elite. Hvis der er andre 

som er interesseret i at få adgang til dette medie og deres artikler, så giv venligst besked asap til KBN, så vil 

han koordinere.    

Eventansvarlig, Jeanette Lund Clausen: 

Ingen yderligere kommentarer.  

Holdturneringsansvarlig, Kristian Hedelund: 

Ingen yderligere kommentarer.  

Udvikling- & breddeansvarlig, Jonas Sørig: 

Ingen yderligere kommentarer.  

Kredsansvarlig Øst, Kristian Pihl: 

Ingen yderligere kommentarer.  

Kredsansvarlig vest, Jeanette Birkelund 

Ingen yderligere kommentarer.  

Direktør, Bo Jensen: 

Direktøren giver status på den opfølgning fra Malta, der nu foreligger sammen med de andre europæiske 

World Tour-nationer, om fælles materiale til World Tour ‘ens 4-årige periode. Det har nu åbnet for at skabe en 

fælles holdning og mål. Der er sendt en skriftlig henvendelse til BWF, Council og andre politiske interessenter. 

Håbet er selvfølgelig, at det bliver en konstruktiv dialog med henblik på det fremtidige samarbejde. Der er alle-

rede deadline er 29. april 2022, hvor det forventes at man fremsender sit oplæg for den næste 4-årige periode 
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Vi går bl.a. sammen med England, da de er sammenlignelige i struktur og turneringsstørrelse med Danmark. 

Målet er at ændre hele præmissen for World Tour! Også længere end de næste 4 år. Da det ikke er hensigts-

mæssigt for nogen kun at have 7 uger til at byde på de næste 4 år, vil vi gøre hvad vi kan, for at det bliver æn-

dret.  

Fredag d. 22. april kommer nyheden ud om elitestrategien, der har været udskudt pga. corona. Den bliver nu 

offentlig tilgængelig og omhandler bl.a. hvordan det har været de sidste 5 år.  

 

01.00  Økonomi 

01.01  Regnskab 2021 

Regnskab blev skrevet under af alle i bestyrelsen.  

01.02  Budget 2022 

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

Man er velkommen til at spørge BJ, men ellers er det hele sendt ud sammen med bilagene. Det ser pænt ud og 

giver ikke anledning til bekymring. Hovedbestyrelsen havde ingen supplerende spørgsmål. 

Bilag: 

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2022 fra direktør Bo Jensen (”HB06 2021/2022 – 01.02”) 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning: 

Der er sendt bilag ud, ellers ingen bemærkninger. 

 

02.00  Beslutning 

02.01  Fremtidens DH - turnering 

Med afsæt i de af Holdturneringsudvalget gennemførte dialogmøder og høringsproces til deres samlede op-

læg til en ny struktur for hele DH – turneringen, har HU fremsendt sine endelige anbefalinger til ændringer gæl-

dende fra sæsonen 2023/24. 

Hovedbestyrelsen skal tage beslutning om de enkelte ændringsforslag samt eventuelt bemyndige HU til at ud-

arbejde et overgangsreglement gældende for sæsonen 2022/23. Forslag til eventuelt overgangsreglement skal 

fremlægges på Hovedbestyrelsens møde torsdag, den 19. maj. 

Bilag: 

Endeligt forslag til ny struktur for DH – turneringen fra Holdturneringsudvalget (”HB06 2021/2022 – 02.01”) 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen træffer beslutning om de ændringsforslag, som langsigtet bidrager til produkt-

udvikling og værdiskabelse af DH – turneringen. 
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Holdturneringsformanden, Jesper Kamp introducerer og oplyser at det vigtigste har været hvad klubberne syn-

tes. Det er i bund og grund derfor der har skulle laves ændringer. Det har været en lang proces, men det har 

samtidig været frugtbart. Selve processen har været tilfredsstillende. Det vigtigste i indstillingerne er alle enige 

om.  

Beslutning af indstillingerne:  

Indstilling: Ændring af ordlyden i strategien for BadmintonLigaen og 1. division 
Beslutning: Ingen bemærkninger. 
 
Hovedbestyrelsen bakker enstemmigt op om den ændrede ordlyd. 
 
Indstilling: Ændring af turneringsstruktur samt indførsel af kvartfinaler i BadmintonLigaen: 

Beslutning: Det trækkes tilbage og vi holder os til 8 holds puljer med slutspil.  

Hovedbestyrelsen bakker enstemmigt op om fastholdelse af en struktur med puljer af 8 hold.  

Hovedbestyrelsen er positiv overfor at indføre kvartfinaler mellem nr. 3 – 6 i ligagrundspillet om de sidste to 

pladser i Final4 fra og med sæsonen 2023/24, men rent praktisk skal det kunne lade sig gøre at placere disse 

kvartfinaler i sæsonplanen uden den konsekvens, at Final4 flyttes til maj / juni måned. Kan det ikke lade sig 

gøre, indføres der ikke kvartfinaler. 

Indstilling: Ingen ændring i antallet af kampe i BadmintonLigaen, dvs. forsætte med at spille 9 kampe i en hold-

kamp. 

Beslutning: Der var massiv modstand fra et stort flertal af klubberne, ikke mindst de nuværende Ligaklubber. 

Derfor går vi ikke videre med de 6 kampe og fortsætter altså med de 9. Det er ikke noget der sker her og nu, og 

man får en periode på 1-2 år. JK/holdturneringsudvalget kommer med et forslag i løbet af efteråret. 

Hovedbestyrelsen bakker enstemmigt op om at fastholde modellen med 9 kampe i en holdkamp i Badminton-

Ligaen og 1. division. I alle andre rækker spiller man fortsat 13 kampe. 

Indstilling: Antal spillere på hold 

Beslutning: Alle er enige om, at det skal evalueres indenfor 2 sæsoner.  

 

 

Hovedbestyrelsen bakker enstemmigt op om, at der fra sæsonen 2022/23 skal være følgende antal spillere på 

et hold i 

- BadmintonLigaen, minimum 9 spillere (5 herrer og 4 damer) 

- 1. division, minimum 7 spillere (4 herrer og 3 damer) 

- 2. division til Danmarksserien, minimum 10 spillere (6 herrer og 4 damer) 

 

Indstilling: Mulighed for to hold per klub i 3. division, dvs. et ekstra hold per klub samt maksimalt 5 hold i DH – 

turneringen. 

Beslutning: Efter en kort debat, står det klart at HB ikke er helt enige. Der er ingen perfekt løsning her. JDH øn-

sker, at der bliver set specifikt på, hvordan man kan styrke de mindre klubber og deres muligheder for at have 

hold i DH – turneringen. 

Et flertal i Hovedbestyrelsen bakker op om, at der fra sæsonen 2023/24 indføres en begrænsning på maksi-

malt; 

- 2 hold fra samme klub i 3. division 
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- 5 hold fra samme klub i DH – turneringen (Liga til Danmarksserie) 

Indstilling: Pointsystem for holdkampe 

Beslutning: Ingen bemærkninger. 

Hovedbestyrelsen bakker enstemmigt op om, at pointsystem fastholdes uændret samt, at man evaluerer po-

intsystemet efter yderligere et par sæsoner. 

Indstilling: Fleksibilitet; ingen øvre brug af spillere 

Beslutning: Mange klubber vil gerne have muligheden for større fleksibilitet. 

Hovedbestyrelsen bakker enstemmigt op om større fleksibilitet i brugen af spillere på et hold (se også punktet 

”antal spillere på hold”). 

 

02.02  Tilretning af medlemsreglement m.fl. ifm. repræsentantskabsmødet 11. juni 2022.  

Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde, den 6. december 2021 at implementere et centralt system til regi-

strering af samtlige individuelle medlemmer af Badminton Danmark. Formålet er alene at kunne følge med-

lemsudviklingen på løbende basis, fremfor som nu kun af få status på medlemstallet én gang årligt samt, at 

kunne kommunikere mere målrettet, relevante og aktuelt – på baggrund af permissions fra det enkelte med-

lem – omkring relevante aktiviteter og initiativer. 

Det tilrettede medlemsreglement skal endeligt vedtages på det årlige repræsentantskabsmøde lørdag, den 11. 

juni 2022.  

Bilag: 

Endeligt forslag til tilrettet  

- medlemsreglement fra administrationen (”HB06 2021/2022 – 02.02a”) 

Udvikling- og breddeansvarlig, Jonas Sørig:  

Er bekymret over at bruge frivillige ressourcer ifm. persondataloven. Han udtrykker bekymring over, hvordan 

det bliver modtaget ude i klubberne.  

Direktør Bo Jensen: 

Supplerer med, at alt udveksling af personoplysninger er helt kompatibelt med persondataloven. Alt er juridisk 

korrekt og det er vedtægterne der er styrende for klubben. Hovedbestyrelsen har allerede forpligtet sig til et 

centralt medlemssystem, så vi bliver nødt til at forholde os til netop det og arbejde videre derfra.  

Eventansvarlig: Jeanette Lund Clausen  

Syntes, det ville være en god idé at få eventuelle forbehold ift. persondataloven belyst inden repræsentant-

skabsmødet, da der kan opstå spørgsmål om dette på årsmødet.  

 

 

Direktøren indskyder, at det står klubberne frit for, hvilket type medlemskab de ønsker. Helt fra den lille klub, 

der ikke behøver et kæmpe set up, til den store fulde pakke til den store klub med mange medlemmer.  

- Badminton Danmarks love § 25, styk 4 & 5 (”HB06 2021/2022 – 02.02b - ændret dato”) 

- Badminton Danmarks love § 11, styk 1b (”HB06 2021/2022 – 02.02c - ændret dato”) 
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- Badminton Danmarks love § 24, styk 6 (”HB06 2021/2022 – 02.02d”) 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til de øvrige forslag til ændringer af Badminton Danmarks love. 

Økonomiansvarlig, Kristian Boye Nielsen  

Påpegede, at det vil give god mening, set i lyste af den nye hovedaftale med DGI – Badminton, hvor det ”fælles” 

ungdomsudvalg nedlægges og omdannes til et fælles Advisory Board, at Badminton Danmark således ikke 

længere skal vælge en formand for ungdomsudvalget på Repræsentantskabsmødet. Det var der bred enighed 

om i Hovedbestyrelsen. 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen vedtager det tilrettede medlemsreglement samt øvrige tilretninger af Badmin-

ton Danmarks love og fremsætter dem som beslutningsforslag på repræsentantskabsmøde lørdag, den 11. juni. 

Beslutning: 

Hovedbestyrelsen besluttede at indstille de fire forslag til ændringer i Badminton Danmarks love til vedtagelse 

på det årlige Repræsentantskabsmøde, den 11. juni 2022. JS, vil dog ikke give endelig tilslutning til forslaget 

om central registrering af medlemmer før der foreligger en afklaring af de principielle spørgsmål, som blev 

rejst på mødet. Disse afklares til næste møde. 

Samtidigt besluttede Hovedbestyrelsen, at fremsætte et nyt forslag til vedtagelse på det årlige Repræsentant-

skabsmøde, hvoraf det fremgår, at valg af formand til ungdomsudvalget slettes fra lovene og dagsordenen for 

Repræsentantskabsmødet. Administrationen udarbejder et konkret forslag, som sendes til Lovudvalget for en-

delig godkendelse. 

 

03.00  Almindelig drøftelse 

03.01  Strategiweekend 29. – 30. januar 2022, lokation: Gl. Avernæs, Helnæs 

Evaluering af selve strategiweekenden og den videre proces. 

Formanden spørger til, hvad alle syntes om strategiseminaret.  

JL, syntes, det var supergodt at mødes på en anden måde og få afstemt og talt om andre ting, end kun til HB 

møder. Det var meget værdifuldt.  

KH sagde, at det gav noget åbenhed og ærlighed omkring processerne og kunne godt lide at det blev meget 

konkret. Han syntes, det er vigtigt at dyrke bestyrelsen i et lukket forum, og tror det er vigtigt samtidig at have 

nogle værdibaserede drøftelser.  

Formanden syntes også, det var rigtig godt og gav noget værdi og det var et ærligt møde. Han syntes det er 

vigtigt at gøre status af vores møder og os selv.  

KP tilsluttede sig og syntes også, det var værdifuldt at have længere tid sammen og til hinanden. Der var tid til 

at fordybe sig. Stor ros til Allan Gaarde for at strukturere det så fint.  

JB nævner, at hun fandt det bemærkelsesværdigt på dag 2, at HB måske er mere enige end hun i første om-

gang troede.  

KBN syntes også, det var positivt og foreslår vi overvejer at gøre det én gang om året som et fast seminar. Må-

ske hvert andet år kan vi have en ekstern facilitator på. Men ellers bare HB. 

Formanden nævner at aftalen om at formandskabet skulle lave årshjul og tilrette forretningsorden er ikke glemt, 

men bliver lavet efter Repræsentantskabsmødet. Det samme er gældende for den On-boarding proces der skal 

laves. Den bliver klar til første HB-møde efter Repræsentantskabsmødet. Der opfordres til at alle HB-
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medlemmer forsøger at skabe oplysning omkring Repræsentantskabsmødet, så flere har lyst til at deltage lør-

dag d. 11. juni.  

Bilag:  

Er tidligere fremsendt af Allan Gaarde, OneNexus (”HB06 2021/2022 – 03.01”) 

03.02  Ny eliteansvarlig i hovedbestyrelsen m.fl. 

Hovedbestyrelsen drøfter eventuelle kandidater til den ledige post som eliteansvarlig ift. om bestyrelsen skal 

anbefale én bestemt kandidat til valg på Repræsentantskabsmødet, den 11. juni. 

Formanden fortæller, der i hvert fald er 1 kandidat, der har meldt sig på banen og et par andre stykker har ud-

vist interesse.  

03.03  Politisk ansvarlig for Digitalisering. 

Hovedstyrelsen skal med afsæt i drøftelserne på seneste møde have en udtømmende drøftelse af, om der er 

behov for, at ét af Hovedbestyrelsens medlemmer bliver politisk ansvarlig for udviklingen af forbundets digitali-

seringsstrategi. 

Som tidligere diskuteret på forrige HB-møde, skal HB beslutte om hele det politiske ansvar for forbundets digi-

taliseringsstrategi skal placeres hos én af de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Beslutningen blev, at det 

skal den og dette besluttes og fordeles efter repræsentantskabsmødet. Det er også vigtigt at understrege, at 

det er det politiske ansvar man får og ikke detailstyring af projektet. BJ tilføjer, at det som den politisk ansvar-

lige skal have fokus på, er at gøre hele digitaliseringsdelen interessant og værdiskabende og til stor gavn for 

medlemmerne og klubberne.  

Bilag:  

Det besluttes efter repræsentantskabsmødet d. 11. juni.  

03.04  Ny hovedaftale ift. det fortsatte samarbejde med DGI Badminton. 

Hovedbestyrelsen skal have en grundig drøftelse af indholdet til en nye hovedaftale, der skal danne grundlag 

for det fortsatte samarbejde med DGI Badminton efter den 30. juni 2022. Oplægget til ny hovedaftale har været 

til behandling på seneste møde i den fælles Styregruppe, hvorfra der med enkelte indarbejdede præciseringer 

er fuld opbakning til oplægget. 

Bilag: Oplæg til ny Hovedaftale inkl. relevante bilag fra direktør Bo Jensen (”HB06 2021/2022 – 03.04”) er frem-

sendt primo april. 

Der kan komme småjusteringer efter det kommer igennem juristerne. Men grundlæggende bliver der ikke store 

ændringer i oplægget. Det er besluttet i styregruppen, at når hovedaftalen er på plads, så skal kommissorium 

laves på ny. Indenfor de deraf besluttede kommissorier, bliver der sat arbejdsgrupper sammen.  

Det besluttes at en præcisering af beslutningskompetencer i hovedaftalen skal tages op på et styregruppe-

møde. JB syntes ikke, at kredsene har en rolle i dette. BJ oplyser, at der henvises til de decentrale enheder i 

hovedaftalen, og det er bl.a. kredse. BJ forklarer, at aftalen er generisk, da den skal vare i 4 år. Man laver derfor 

bilag til hovedaftalen, som der kan rettes i, i stedet for at ændre på hovedaftalen hver gang. 

 

04.00  Eventuelt/orientering 

 


