Ansvars- og funktionsbeskrivelser for HB - medlemmer
Hovedbestyrelsesmedlem

Ansvar- og funktionsbeskrivelse for eliteansvarlig

Hovedbestyrelsens
medlemmer har i h.t.
Badminton Danmarks love
§17, stk. 6 ansvaret for

Hovedbestyrelsen har ansvaret for følgende områder:
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Hovedbestyrelsesmedlemmet er ansvarlig for
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•
•
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Ansvar – og
funktionsbeskrivelse for
eliteansvarlige

•
•
•
•
•
•
•

Budget og regnskab, herunder godkendelse af
regnskabspraksis/regulativ.
Godkendelse af forslag til handlingsplaner.
Godkendelse af kompetence og ansvar for de faste udvalg, jf.
§ 20, stk. 4.
Forbundets idrætspolitiske profil og strategi.
Vedtagelse af ændringer i reglementer, herunder:
A
Reklamereglement
B
BD’s amatørreglement
C
Reglement om karantæne, suspension eller eksklusion.
D
Turneringsreglement for individuelle turneringer.
E
Reglement for holdmesterskabet for Danmark i
badminton. (Ændringer kræver 2/3 majoritet).
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).
Godkendelse af:
A
BD’ s sponsorpolitik, herunder godkendelse af
betydende sponsoraftaler
B
Overdragelse af BD’ s sponsorrettigheder.
Ansættelse af direktøren, jf. § 18, stk.1.
at Hovedbestyrelsen informeres om ansvarsområdet på HB –
møderne under punktet ”siden sidst”
at sikre, at de praktiske konsekvenser af BD´ s værdigrundlag
implementeres i ansvarsområdets handlingsplaner
at hovedbestyrelsens vedtagne handlings- og strategiplaner
samt politisk program følges
Elite- og talentarbejdet i BD
Sikring af kontinuerlig (visions) udvikling indenfor
ansvarsområderne
Sikring af koordinering mellem talent-, træner- og elite-arbejdet
med Bredde- & Udvikling.
Evaluering og udvikling af centerstruktur vedrørende elite og
talentudvikling
Opsætning af resultat-, præstations- og udviklingsmål for BD´ s
elite- og talentaktiviteter
Sikring af en løbende dialog mellem TD og det politiske niveau i
BD
Videreudvikle Badminton Ligaen i samarbejde med den
ansvarlige for Holdturneringen samt hjælpe klubberne til bedre
samarbejde indbyrdes og med BD’s organisation

Politisk ansvarlig for
følgende politiske udvalg
Den eliteansvarlige har
samarbejdsrelationer med

•

Udvikle samarbejdet mellem ligaklubberne og
landstrænerteamet i samarbejde med SLT (sportsligt
ledelsesteam)

•

HB’s medlemmer, herunder især de øvrige områdeansvarlige,
hvor der er snitflader.
F.eks. den bredde- og udviklingsansvarlig og de kredsansvarlige
ift. træneruddannelse og talentudvikling
Den administrative chef for elite- og talentudviklingsområdet.
Den økonomiansvarlige (i samarbejde med direktøren og den
administrative chef for området) ift. prioritering af den
nødvendige økonomi til gennemførelse af de planlagte elite- og
talentudviklingsaktiviteter.
Sparringspartner for TD, sportschef- og talentudviklingschef.
Den eliteansvarlige er medlem af TD´ s styregruppe

•
•
•

•
•
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