
 

   

Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde 2022 

Lørdag den 11. juni 2022 

PROTOKOL 

 

Royal Stage, Milnersvej 39, 3400 Hillerød 

 

Kl. 10:00–13:00 

 

 

Velkomst v/Formand Tore Vilhelmsen. 

DGI’s Formand Preben Buchholdt byder ligeledes velkommen og fortæller at DGI har besluttet at holde deres 
eget landsledelsesmøde senere på året, da meget få stemmeberettigede ville være til stede. DGI kan gøre 
det på denne måde da DGI er et underudvalg under hovedbestyrelsen. De har derfor ingen vedtægter, men 
kommissorier. Hvilket betyder det er knapt så stramt. Bare så alle er klar over, at man ikke bare aflyser et 
årsmøde. Fremover skal vi lave en plan for hvordan vi gør det fremadrettet. 

Lotte Molsing bliver præsenteret som nyansat i DGI for ca. 3 måneder siden som afdelingsleder for bl.a. 
badminton. Hun kommer fra klatreforbundet og hun besidder den stilling Lars Uhre gjorde i sin tid. Derfor er 
både Preben og Lotte med på en lytter.  

Formand, Tore Vilhelmsen starter med at læse mindeord for 2 afdøde personer siden sidste 
repræsentantskabsmøde, der begge har haft en enorm stor betydning for dansk og international badminton: 

• Jørgen Brix Steby var en fremragende badmintonspiller, senere leder der satte sit præg på dansk 
badminton. Han var altid smilende og lun. Først som formand for Nordjyllands badminton distrikt og 
1977 til 1984 for paraplyorganisationen Badminton Jyllands badmintonkreds, der samlede de jyske 
distrikter. Der blev lyttet til Jørgens stemme som ofte bidrog med løsningen, og de problemer der 
blev drøftet og han forsøgte at samle øst og vest. Fra 1984 til 1988 blev Jørgens diplomatiske evner 
og kendskab til badmintons top og bredde brugt som formand for det vigtige spiller udvalg. Jørgen 
var her det helt naturlige valg. Derfor blev han valgt som formand fra 1988 til 1992. Jørgens største 
opgave i hans formandsperiode var forberedelserne til, og afvikle det 7. verdensmesterskab og det 
kun andet Sudiman Cup der fandt sted i maj 1991. Jørgen modtag i 1979 Badminton Danmarks 
ærestegn og BWF’s Meritorious Service Award ærestegn i 1991 og DIF’s ærestegn i 1992.  
 

• Erik Sørensen var specielt kendt i det sønderjyske og ydede igennem rigtig mange år en kæmpe 
indsats for badmintonsporten i Sønderjylland. Først som spiller og senere som træner i flere klubber 
og som instruktør på diverse kurser. Men også på det administrative område leverede Erik Sørensen 
en stor indsats, hvor han igennem mange år sad i Badminton Sønderjyllands bestyrelse, hvor 
kredsen ofte modtog flotte referater krydret med hans humoristiske kommentarer. Han var kendt for 
nok at lave Danmarks bedste referater. I en årrække var han også næstformand i kredsens 
bestyrelse. Erik Sørensen modtog Badminton Danmarks ærestegn. 

 
  
Der afholdes 1 minuts stilhed til ære for Jørgen Brix Steby og Erik Sørensen. 
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1. Godkendelse af repræsentanter 

 

Alle stemmeberettigede har fået udleveret stemmesedler. 

 

2. Valg af dirigent 

Hovedbestyrelsen foreslår Jeppe Jepsen - Jeppe Jepsen vælges som dirigent. 

Dirigent Jeppe Jepsen konstaterer, at repræsentantskabsmødet er lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt i 
forhold til formalia. Dirigenten spørger om nogle har indsigelser til om mødet er lovligt indvarslet 

René Toft, tidligere formand og æresmedlem i Badminton Danmark: 

Kommenterer på at indkaldelsen processen var lidt rodet, og mener hvis man vil have folk til at tage det 
alvorligt, så skal administrationen også tage det alvorligt.  

Gennemgang af detaljer omkring mødets forløb af Dirigent Jeppe Jepsen. 

Der spørges til om alle har de korrekte stemmesedler. Der sikres at alle de stemmeberettigede er fortrolige 
hermed. 

Stemmetællere er Klavs Andreasen og Per Juul og godkendes af Dirigent Jeppe Jepsen. 

Dirigent Jeppe Jepsen oplyser yderligere, at mødet bliver optaget, og der vil efterfølgende blive lavet 
PROTOKOL herfor. 

 

3. Beretninger og generelle drøftelser 

 

3.1 og 3.2 Beretning for virksomheden, status og fremtid samt eventuel temadrøftelse 

Beretninger er sendt ud allerede.  

Begge punkter (3.1 og 3.2) slås sammen. 

Supplerende bemærkninger fra Formand Tore Vilhelmsen med tilknytning til den skriftlige beretning. 

- Formanden oplyser at beretningerne er sendt ud og at formanden har fungeret som Eliteansvarlig, 
eftersom Carsten Werge stoppet før tid. 

- En atlet har vundet OL guld, som er helt unikt og derefter flyttet til Dubai og det gjorde at der var 
mange nye ting at skulle forholde sig til. Der er fint samarbejde. 

- Vi har stoppet samarbejdet med vores direktør og hovedbestyrelsen har været glade for samarbejdet 
og Bo Jensen løftede opgaven som han skulle. Kommercielt er vi et godt sted og eftersom 
hovedbestyrelsen syntes vi også har nogle andre udfordringer, valgte de at gå en ny vej. Der er 
foregået en fin overlevering. 

- Noget der har fyldt en del det sidste halve eller hele år er vores nye strategiske spor. Vi vil arbejde 
med det på en måde, så det bredes ud og vi kan inddrage flere. Vi skal være grundige og det kan 
gøre det tager lidt længere tid. Hovedbestyrelsen og Badminton Danmarks ledergruppe havde et kick 
off seminar hvor der blev udvekslet idéer. Der har efterfølgende været afholdt workshops og der er 
givet gode inputs. Det har været interessent at høre, hvad der sker ude i klubber og kredse. Dog ville 
bestyrelsen gerne have set der var mange flere der deltog. Der skal nu laves nogle arbejdsgrupper, 
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som skal arbejde målrettet med disse spor. Det bliver en blanding af frivillige, hovedbestyrelsen og 
administrationen. Strategisporene skal ud at leve og arbejde. 
 
De 3 spor:  
 

- 1) Fokus på børns udvikling – Trivsel og glæde. 
- Ordet fokus er bedre end ansvar, som det tidligere hed. Målgruppen børn og unge er et helt bevidst 

valg, da vi gerne vil zoome ind på børn og unge. Vi vil gerne hen imod at der ikke er fokus på elite, 
men at vores børn og unge har det fedt. Badminton er noget særligt. Ole Jacobsen sagde engang. 
’Man flytter klasselokalet ud på banen’. Hvis dette lykkes, kan vi også få flere medlemmer og 
fastholdelse.  

- 2) Levedygtige klubber 

- Vi har ændret det fra bæredygtige klubber, da det kom til at handle om FN’s verdensmål. Derfor 
navnet levedygtige klubber, så vi kan få gode solide klubber med masser af frivillige og dygtige 
mennesker. Hvordan gør vi det bedre? Vi skal være ambitiøse og vi skal sikre, at der sker noget ude i 
klubberne, så vi kan understøtte og hjælpe de frivillige. Så skal vi også fat i diversitet, mere end blot 
mænd og kvinder. Der skal være et bredere udsnit af befolkningen, det tror vi giver en bedre dynamik 
og et bedre resultat. Vi skal tage ejerskab og vi skal have delt opgaver ud til flere, så vi ikke er så 
skrøbelige, samt mere samarbejde med kommuner og lokalsamfund og tænke i mere alternative 
samarbejde forhold. 
Alle kan søge en Badminton Danmarks Bredde og udviklingsfond. Der er afsat penge til at 
understøtte noget bredde og udvikling. Så meld ind, hvis I har noget I vil søge til. 

- 3) Verdens bedste sport – dyrk den gode fortælling 
Det er et flerstrenget bredt spor. Vi bliver jo 100 år i 2030. Vi har præsteret helt unikt ud i den store 
verden. Der er meget fokus på badminton for tiden, men hvordan kan vi konkurrere med Kina, 
Indonesien osv.? Vi skal fortælle vores historie og den særlige tilgang til hvordan vi gør det. Klubber, 
frivillighed osv. Vi skal også tilbage til, at vi har et fælles mål. I stedet for det bliver et tovtrækkeri 
mellem det politiske og administration. Vi kan kun lykkes med vores sport, hvis vi holder sammen og 
samarbejder.  
 

Kommentarer til ovenstående: 

Michael Kjeldsen: 

To spørgsmål: 

1. Når jeg kigger på sporene, ligner det ret meget DGI’s set up. Alle tre spor er højborge for DGI. Så 
spørgsmålet er om I valgt de spor, fordi vi vil vise DGI at det vil vi også og derfra lave et samarbejde 
eller er det mere et soloprojekt? 

2. Og bare en kommentar til at de tre spor bærer meget præg af Elite? Jeg kunne godt tænke mig er var 
lidt mere elite i sporerne og håber jeg kan være med til at forme strategierne, hvis jeg vælges ind 
som eliteansvarlig. 

Svar/bemærkninger til ovenstående fra formand Tore Vilhelmsen: 

Ift. De tre spor, så skal det ikke ses som vi fjerner eller ændrer alle andre strategier. (Event og Elite og Talent, 
Digitalt). Men vi skal levere verdensklasse badminton. Det skal blot ses som et ad on til de andre spor. Til 
spørgsmålet om vi vil lege DGI? Det er ikke hensigten og vi har et godt samarbejde, men vi vil selvfølgelig 
gerne have flere medlemmer og godt forhold til klubberne. Det er som sagt tiltænkt som et supplement.    

René Toft, tidligere formand og æresmedlem i Badminton Danmark: 

Drager sammenligning til noget vi har haft tidligere Flere Fjer som kørte i DGI samarbejde. Når vi laver nye 
spor, har René tænkt ’hvem skal drifte dem’? Det er fint med idéer. Men der skal menneskehænder til at drifte 
dem.  
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Jeg ser kun at det er DGI der skal drive det i landsdelene, for lederne og formændene i klubberne har nok at 
se til. Så det gode råd er: Ansæt nogle der skal drifte det, ellers bliver det ikke lavet.  

Der stilles spørgsmålstegn ved at formanden også har siddet som eliteansvarlig i så lang tid. Da der står i 
lovene at hovedbestyrelsen skal indstille en kandidat i stedet for at selv tage posten.  

Jens Dall-Hansen, næstformand i hovedbestyrelsen: 

Vores samarbejde med DGI er rigtig godt og som vi vil fortsætte med. Sporerne er ikke ment som Badminton 
Danmark kun skal køre det alene, men i fællesskab.  

Svar/bemærkninger til ovenstående fra formand Tore Vilhelmsen: 

Man vælges for to år som eliteansvarlig og Carsten vælger at trække sit mandat i januar og der er et halvt år 
til valg. Men da det fylder mest i medier og udadtil vurderede vi at det var den bedste løsning, da jeg som 
formand kommer til at have et tæt samarbejde med den kommende eliteansvarlige. Det var var den bedste 
løsning på det tidspunkt, da der kun var 5 måneder til en ny skulle vælges.  

Beretningerne tages til efterretning. 

 

4. Regnskab og budget 

 

4.1 Forelæggelse af det reviderede regnskab 2021 til godkendelse 

Konstituerede Direktør Kristian Boye Nielsen gennemgår overordnet regnskabet for 2021 med følgende 
bemærkninger: 

- Positivt resultat på 358.000 i overskud efter resultatdisponering. 
- Resultatdisponering til digital og bredde- og udviklingspulje.  
- Vi har søgt kompensation igennem de gældende muligheder, herunder lønkompensation. 
- Det har været vanskeligt at gennemføre turneringer og aktiviteter i især 1. og 4. kvartal. Det har givet 

tab af indtægter og en lang række ekstraordinære omkostninger 
- Indtægter henholdsvis fra vores kommercielle partnerskaber og øvrige arrangementer.  
- Vi har haft en omsætning på knap 60 millioner kr. det er muligvis den største omsætning i 

Badminton Danmarks historie som skyldes udelukkende Thomas/Uber Cup.  
- Omkostninger for 53 millioner og giver efter alt er betalt og henlæggelser til digitalisering- og 

breddepuljen og til Denmark Open  
- Konklusionen er vi står et rigtig godt sted både kommercielt, politisk og administrativt.  
- Alle tal kan findes i regnskabet. 

Spørgsmål til ovenstående: 

Per Juul, formand for seniorudvalget: 

Blot af interesse. Hvad er det for nogle debitorer man har? 

Svar/bemærkninger/”tilføjelser” til ovenstående fra konstitueret direktør og økonomiansvarlig, Kristian Boye 
Nielsen: 

Kan ikke svare præcist, da der er mange mellemregninger. Det er ikke nogen penge, vi forventer og det er 
ikke unormalt vi ligger på det beløb. Økonomichef Kristian Bonde ville kunne svare på det, men han var 
desværre ikke til stede.  

Beslutning: 

Regnskabet er enstemmigt vedtaget 
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4.1 Forelæggelse af budgetforslag 

Budgettet for 2022 blev præsenteret af Økonomiansvarlig i Hovedbestyrelsen og Konstitueret Direktør 
Kristian Boye Nielsen  

• Indtægter fra klubber af kredse på ca.  6 mio. kr. 
• Tilskud på knap 15 mio. kr.  samt 1,2 mio. kr.  fra DGI. 
• Kommercielle indtægter på ca. 10 mio. kr.  
• Eventindtægter på ca. 15,6 mio.kr. 
• Nettoudgifter til fradrag i indtægter på ca. 2,9 mio. kr. 
• Indtægter i alt på ca. 45,7 mio. kr.  
• Udgifter til Administration, Fællesudgifter og Udvalg på ca. 8,6 mio. kr.  
• Udgifter til klubudvikling - ’badminton for livet’ med DGI 2 mio. kr.  
• Udgifter til Konkurrence, Event og IT på ca. 22 mio. kr. 
• Udgifter til Elite og talentudvikling på ca. 13,3 mio. kr. 
• Udgifter i alt ca. 45,9 mio. kr. 
• Vi forventer dermed et Årsresultat på ca. 400.000 kr. efter afskrivninger.  

Kontingentet bliver pristalsreguleret i løbet af året. Det var en fejl det kom på agendaen. Det er allerede 
ændret i systemet.  

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag end de 4 forslag, der er fremsat af hovedbestyrelsen. 

 

5.1 Lovændring for Badminton Danmarks Love § 25. styk 4 & 5. 

 Forslaget er indstillet af Hovedbestyrelsen. 

 Bilag: 

(Årsmøde 2022_Forslag 5.1) 

 

5.1       Lovændring af § 25 stykkerne 4 og 5 

Formanden fremlagde forslaget. 

Æresmedlem Rene Toft fik ordet under henvisning til lovenes § 15 stk. 8, hvorefter ”- BD`s æresmedlemmer” 
har status som ”observatører uden stemmeret, men med taleret”. 

Han fandt forslaget uhensigtsmæssigt, og refererede til, at det var et tema af administrativ art, der ikke 
hensigtsmæssigt skal optages i lovene. Når sådanne bestemmelser så skal ændres, skal de vedtages med 
kvalificeret flertal, hvilket vil være vanskeligt, hvis en rettighed evt. indskrænkes.  

Han fremsatte herefter et ændringsforslag, men erkendte en tvivl om, hvorvidt han på den måde kunne 
deltage i debatten. 

 Hvis ikke, ville han foreslå, at andre overtog forslaget som deres. 
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Dirigenten tilkendegav, at ”taleretten” efter § 15 stk. 8 ikke kunne udstrækkes til, at et æresmedlem kunne 
fremsætte forslag eller ændringsforslag. Han tilkendegav imidlertid, at hans opgave var at påse, at det der 
blev vedtaget, ikke var ulovligt eller på anden måde uhensigtsmæssig, og hvis han selv havde kunnet deltage 
i debatten, ville han være enig med Rene Toft i det principielle. 

Efter en generel drøftelse, hvor der var massiv støtte til ændringsforslaget, gjorde formanden forslaget til 
hovedbestyrelsen eget, i det man trak det oprindeligt fremsatte. 

Forsamlingen vedtog uden indsigelser Rene Tofts forslag, idet man dog bemyndigede lovudvalgsformanden 
Klavs Andreassen i samarbejde med dirigenten at tilpasse den sproglige formulering. 

Ny formulering af § 24 stk. 4 bliver herefter følgende, idet § 24 stk. 5 udgår: 

”Hovedbestyrelsen udarbejder hvert år inden udgangen af juni de betingelser, hvorunder HB, medlemmer 
med Æres- og fortjensttegn, udvalgsformænd, kredsformænd, forbundsdommere eller andre med en særlig 
funktion, kan få adgang til forbundets arrangementer i den kommende sæson (1/7 – 30/6). 

Betingelserne skal offentliggøres på forbundets hjemmeside senest den 31.juli. 

Alle er enige i at administrativbestemmelsen ikke skal stå i lovene.  

Beslutning: 

Der foretoges afstemning ved håndsoprækning. Alle stemte for. For kontrol spurgte dirigenten forsamlingen 
om nogen ville stemme i mod eller undlade at stemme. Det var ikke tilfældet. Dirigenten erklærer herefter 
forslaget som vedtaget.  

 

5.2 Lovændring for Badminton Danmarks Love § 11, styk 1.b 

 Forslaget er indstillet af Hovedbestyrelsen på opfordring fra Disciplinærudvalget. 

 Bilag: 

(Årsmøde 2022_Forslag 5.2) 

Ny formulering: § 11: Overtrædelse af love mv. og sanktioner. Stk. 1: Hvis kredse, klubber eller 
enkeltpersoner under BD har gjort sig skyldig i: b. handlinger der skader badmintonsportens anseelse, både i 
ind- og udland. 

Beslutning: 

Der foretoges afstemning ved håndsoprækning. Alle stemte for. For kontrol spurgte dirigenten forsamlingen 
om nogen ville stemme i mod eller undlade at stemme. Det var ikke tilfældet. Dirigenten erklærer herefter 
forslaget som vedtaget.  

 

5.3 Lovændring for Badminton Danmarks Love § 24, styk 6. 

 Forslaget er indstillet af Hovedbestyrelsen på opfordring fra Disciplinærudvalget. 

 Bilag: 

(Årsmøde 2022_Forslag 5.3) 

Ny formulering: § 24: BD’s disciplinærudvalg. Stk. 6 I sager, der angår holdturneringsreglementet, er det 
alene disciplinærsager om den arrangerendes klubs afvikling af holdkampen, der kan indbringes for 
disciplinærudvalget. Disciplinærudvalget evt. ved formanden kan afvise at behandle en klage, hvis enten: 
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Beslutning: 

Der foretoges afstemning ved håndsoprækning. Alle stemte for. For kontrol spurgte dirigenten forsamlingen 
om nogen ville stemme i mod eller undlade at stemme. Det var ikke tilfældet. Dirigenten erklærer herefter 
forslaget som vedtaget.  

 

5.4. Lovændring for Badminton Danmarks Love § 16, styk 2, punkt 7.5. 

 Forslaget er indstillet af Hovedbestyrelsen. 

    Bilag: 

(Årsmøde 2022_Forslag 5.4) navngivet forslag 5.5 i dokumentet 

Dirigenten siger: som forslaget er formuleret, er der tale om en konsekvensrettelse, der forudsætter at 
ungdomsudvalget er nedlagt. Når man stemmer for forslaget, stemmer man derfor i realiteten for et forslag 
om at ungdomsudvalget nedlægges.  

Med den præcisering stilles forslaget til afstemning.  

Beslutning: 

Der foretoges afstemning ved håndsoprækning. Alle stemte for. For kontrol spurgte dirigenten forsamlingen 
om nogen ville stemme i mod eller undlade at stemme. Det var ikke tilfældet. Dirigenten erklærer herefter 
forslaget som vedtaget.  

 

6. Valg til Hovedbestyrelsen, jf. § 17 

 

6.2 Næstformand for perioden 2022 - 2025 

På valg er Jens Dall-Hansen. Jens Dall-Hansen ønsker genvalg. 

Jens Dall-Hansen er valgt 

 

6.4 Eliteansvarlig for perioden 2022 - 2024 

Carsten Werge er stoppet som eliteansvarlig uden for tur og ønsker således ikke genvalg. 

Michael Kjeldsen har meldt sit kandidatur. 

Michael Kjeldsen er valgt 

 

6.5 Eventansvarlig for perioden 2022 - 2024 

På valg er Jeanette Lund Clausen. Jeanette Lund Clausen ønsker genvalg. 

Jeanette Lund Clausen er valgt 

 

7. Valg til faste udvalg, jf. § 19 
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7.2 Næstformand for Holdturneringsudvalg for perioden 2022 - 2024 

På valg er Leon Ringbo. Leon Ringbo ønsker genvalg. 

Leon Ringbo er valgt  

 

7.3 Formand for dommerudvalget for perioden 2022 - 2024 

På valg er Niels Holm Mortensen. Niels Holm Mortensen ønsker genvalg. 

Niels Holm Mortensen er valgt 

 

7.5 Formand for Ungdomsudvalget for perioden 2022 – 2024 

Helene Petersen er på valg. Helene ønsker ikke genvalg. 

Da der skal behandles forslag omkring nedlæggelse af ungdomsudvalget, er der ingen kandidater stillet op til 
denne post. 

Ungdomsudvalget er besluttet at blive nedlagt 

 

7.6 Formand for Museumsudvalget for perioden 2022 – 2024 

Ole Jacobsen er på valg. Ole Jacobsen ønsker genvalg. 

Ole Jacobsen er valgt 

 

7.7 2 medlemmer til Holdturneringsudvalget samt 1 suppleant for perioden 2022 - 2024 

Carsten Jensen er på valg. Carsten er stoppet uden for tur og ønsker således ikke genvalg. Lars Michelsen 
har meldt sit kandidatur. 

Lars Michelsen er valgt 

 

Thomas Irving er på valg. Thomas Irving ønsker genvalg. 

Thomas Irving er valgt 

 

Poul Mølgaard er på valg som suppleant. Poul Mølgaard ønsker genvalg. 

Poul Mølgaard er valgt 

8. Valg til Appeludvalg, jf. § 23 

 

8.1 Udvalgsmedlem for perioden 2022 - 2025 

Torsten Berg er på valg. Torsten ønsker genvalg. 

Torsten Berg er valgt 
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8.2 Udvalgssuppleant for perioden 2022 - 2024 

Flemming Holmstrøm er på valg. Flemming ønsker genvalg. 

Flemming Holmstrøm er valgt 

9. Valg til Disciplinærudvalg, jf. § 24 

 

9.1 Udvalgsmedlem for perioden 2022 - 2025 

Olaf Fangel er på valg. Olaf Fangel ønsker ikke genvalg. Gry Uhrenholt Hermansen har meldt sit kandidatur. 

Gry Uhrenholt Hermansen er valgt 

9.2 Udvalgssuppleant for perioden 2022 - 2024 

Gry Uhrenholt Hermansen stopper som suppleant. Esben Bøgeholdt Kæmpegaard har meldt sit kandidatur. 

Esben Bøgeholdt Kæmpegaard er valgt 

 

10. Eventuelt 

Michael Kjeldsen - nyvalgt eliteansvarlig: 

Præsentere sig selv og fortæller at han glæder sig utrolig meget til at komme ind i hovedbestyrelsen og har 
det rigtig godt med og tænker, hvorfor han ikke har gjort det noget før. Lige et par ord om hvad der er mine 
intentioner:  

Mange kender mig fra badminton miljøet, mange ser mig i hallerne og tror at jeg er én der elsker GODE 
badmintonspillere. Men jeg elsker badminton og alle badmintonspillere og egentlig også alt sport. Og alt der 
har med sport at gøre. Sport er et sammenspil og jeg elsker at vinde, men jeg elsker også konkurrencen og 
udviklingen. På alle planer, det være sig elitespillere og dem der holder forkert på ketcheren. Det er også 
spillere der har det svært, paraspiller osv. Jeg vil gerne arbejde mere med para og gøre noget for vores 
spillere med handicap. Som eliteansvarlig vil jeg gerne gøre mere for at arbejde mod OL i parasport. Det 
bliver noget jeg kæmper for, at vi som forbund bliver bedre til.  

De 35 år jeg har været med, har der altid været sådan en form for disharmoni Badminton Danmarks 
hovedbestyrelse og administrationen og klubber og kredse, som om vi var selvstændige enheder. Jeg vil 
arbejde for der kommer en større VI følelse ind i det. Jeg har den indstilling at medlemmer og klubberne godt 
kan undvære os, men vi kan ikke undvære dem. Den ydmyghed det kræver, vil jeg gerne arbejde for vi får, 
således at vi giver et rigtig godt indtryk af hvad vi kan give vores medlemmer. Der er ikke nogen elite uden 
talenter og der er ikke nogen talenter uden klubber. Og der er ikke nogen klubber uden at man rekrutterer nye 
badmintonspillere.  

Jeg tror på vi kan blive 120.000 medlemmer. Og jeg tror på vi kan blive 130.000 og 150.000 medlemmer, 
fordi jeg er enig med vores formand i, at vi har verdens bedste sport. Jeg tror på fremgang og jeg glæder mig 
helt vildt meget til at komme ind i det.  

Ole Jacobsen, formand for museumsudvalget: 

Jobbet som formand for Museumsudvalget der giver mange spændende udfordringer. Inden for de sidste 8-
10 dage har vi haft møde med DIF omkring hvad gør de for idrætshistorien, og vi har også lige haft møde 
med nationalmuseet. Der blev vi stillet spørgsmålet om hvad vores juridiske grundlag var. Jeg kom til at sige 
noget med love. Love? Sagde inspektøren? Det er da kun sådan noget man laver i folketinget. Er det ikke 
vedtægter du mener? Og så var jeg forvirret. Hvad er forskellen?  
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Torsten Berg, medlem af museumsudvalget 

Velkommen til Hillerød, det er dejligt at holde et årsmøde indenfor gåafstand af sit hjem. Og hvis vi fremover 
holder Denmark Masters i Hillerød, så var det måske en idé også at holde årsmødet her? 

I tråd med den strategi som hovedbestyrelsen har foreslået, så vil jeg opfordre jer kraftigt til at se på det 
koncept som BWF har udarbejdet som hedder ShuttleTime, der anvendes i ca. 130 lande ud af BWF’s 200 
medlemsforbund. Det er et skolebadminton koncept der også får klubberne i spil og er med til at rekruttere 
skolelærere og andre til at lede børnene i badminton sporten. Mange af de børn og unge vi ser konkurrere 
med vores unge spillere, er startet indenfor Shuttle-Time konceptet. Så det er et forslag, der er værd at kigge 
på ifm. de nye strategiske spor.  

Jens Dall-Hansen, Næstformand i Hovedbestyrelsen: 

Indskyder at Torsten har modtaget en Ærespris af det internationale forbund, så lad os hylde op og klappe ad 
ham.  

Per Juul, Formand for Seniorudvalget: 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige et par ord; jeg syntes det er dejligt at være med i dag. Og det er 
dejligt at høre lidt om, hvad der sker rundt omkring i bredde og elite. Hvad gør vi for at udvikle os osv. Det 
bliver spændende at få Michael Kjeldsen med i bestyrelsen. Hovedbestyrelsen gør et godt stykke arbejde 
selvom der altid er nogle kritikpunkter. Men held og lykke til os alle sammen.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Formand Tore Vilhelmsen kommer med afsluttende bemærkninger, herunder: 

- Tak for jeres tid og håber på flere tilmeldte næste år 
- Tak til Dirigent Jeppe Jepsen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Formand Tore Vilhelmsen opfordrer alle til det traditionsrige afsluttende ”badmintonritual” med samlet 
fælles ”kampråb” – ”Badminton i Danmark længe leve, hurra hurra hurra, BAD-MIN-TON”. 
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Protokol er godkendt den 7/7-2022 
 

 

 

Protokol er godkendt den 8/7-2022 

 

 

Formand Tore Vilhelmsen 
 
 
 

Protokol er godkendt den 8/8-2022 
 

Referent Camilla Bidstrup 
 


