
 

Ansvars- og funktionsbeskrivelser for HB - medlemmer 
 

Hovedbestyrelsesmedlem Ansvar- og funktionsbeskrivelse for holdturnerings- 

ansvarlig 

Hovedbestyrelsens 

medlemmer har i h.t. 

Badminton Danmarks love 

§17, stk. 6 ansvaret for 

Hovedbestyrelsen har ansvaret for følgende områder: 

1 Budget og regnskab, herunder godkendelse af 
regnskabspraksis/regulativ. 

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 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). 

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. 

Hovedbestyrelsesmedlem- 

met er ansvarlig for 

• 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 

 

Ansvar – og 

funktionsbeskrivelse for 

Holdturneringsansvarlig 

• Den samlede DH – turnering såvel politisk som strategisk 

• Videreudvikle Badminton Ligaen i samarbejde med den 
ansvarlige for eliteområdet samt hjælpe klubberne til bedre 
samarbejde indbyrdes og med BD’s organisation 

• At sikre en løbende udvikling af DH - holdturneringen således, at 
den er sportslig interessant for både spillere, publikum og 
samarbejdspartnere 

• Sæsonplanlægningen for DH – turneringen med fastsættelse af 
holdrunder i den samlede sæsonplan i samarbejde med 
administrationen 

• Seniorholdturnering på alle niveauer, hvor der er sammenfald 
med kredsenes holdturnering samt, hvor der er behov for 
koordinering ikke mindst ift. form og reglementer 

 



 

 

Politisk ansvarlig for 

følgende udvalg 

• Holdturneringsudvalget  
• Evt. ad hoc udvalg nedsat inden for ansvarsområdet 

Den holdturnerings- 

ansvarlige har samarbejds- 

relationer med 

• HB’ s medlemmer, herunder især de øvrige områdeansvarlige, 
hvor der er snitflader. 

• Den administrative chef for DH – turneringen. 
• Den økonomiansvarlige (i samarbejde med direktøren og den 

administrative chef for området) ift. prioritering af den 
nødvendige økonomi til gennemførelsen af den planlagte DH – 
turnering. 

• Kredsenes holdturneringsansvarlige vedr. fælles 
holdturneringsproblemstillinger 

• Ligaforeningen/ligaforummet 
• BD’s sekretariat ift. administration af DH – turneringen og 

holdturneringen generelt. 
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