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Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2021/2022 

”HB02 2022/2023” 

Tirsdag, den 23. august 2022 

DAGSORDEN 

 

Badminton Danmark 

Scandic Hotel 

7100 Vejle 

 

Kl. 15:00-22:00 

 

Deltagere 

Tore Vilhelmsen, Formand 

Jens Dall-Hansen, Næstformand 

Kristian Boye Nielsen, konstitueret Direktør og økonomiansvarlig 

Michael Kjeldsen, Eliteansvarlig 

Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig 

Kristian Pihl, Kredsansvarlig Øst 

Christian Fischer, Kredsansvarlig Vest 

 

Gæster: 

Allan Gaarde, OneNexus 

 

Referent 

Camilla Bidstrup, EPA 

Afbud 

Kristian Hedelund, Holdturneringsansvarlig 

Jonas Sørig, Udvikling- og Breddeansvarlig 
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00.00  Godkendelse af dagsorden 

 

00.01 Siden sidst 

 

Følgende blev tilføjet under punktet siden sidst, da der netop er sket ændringer. KP spørger ind til 

badmintonforum. Det er dyrt med 70 deltagere og en stor regning. Hvad er succeskriteriet, for det kan 

betale sig? JDH supplerer at målet var 150 deltagere. Nogle faktorer kunne være at det har været 

aflyst 2 år i træk og de sidste par år inden, blev det afholdt i Vejle.  

KBN redegjorde for diverse ideer i forbindelse med aktivering af VM i 2023. Der er to hovedspor – Vi 

skal have flere medlemmer og flere interesserede i badminton samt et rigtig godt billetsalg. Alle gode 

forslag fra HB er også velkommen. Vi skal have input fra kredsrepræsentanter, DGI og deres landsdele, 

samt Event temaet. (Kim, Niklas og Brian) JLC mener at aktivering og markedsføring er to forskellige 

ting. Vi skal måske definere hvad målet er. Aktivering burde gå på at få flere medlemmer, at vi 

fokuserer på det politiske og får flere medlemmer. KP tilføjer at vi allerede har indgået start dialog, 

hvor vi har fået aktiveret kredse og Københavns kommune. Det besluttes at Brian deltager på næste 

HB-møde om VM2023 aktiveringsideer. 

Budgetprocessen for 2023 er påbegyndt og KBN redegjorde for 1.udkast og hvorledes processen vil 

fortsætte i efteråret.  

MK uddyber hans tiltag med Eliteklubber – de klubber der har spillere på NETC (11 klubber) er inviteret 

til møde 14. sep. Mk og KJ har inddelt spillere i 5 grupper. Der er nogle udfordringer med at skulle 

tilfredsstille alle (spillere, Team Danmark osv.) Eliteteamet ønsker mere Manpower (en fysisk træner).  

Der var trivselsundersøgelse i juli og den er bedre end nogensinde før. Det ser rigtig godt ud og meget 

bedre end sidste trivselsundersøgelse. JM er glad og inviteres til næste HB møde og uddyber. 

 

 

 

01.00 Økonomi 

 

01.01      Regnskab 2022 

 

Ikke så mange uddybende kommentarer. Der er ingen ændringer 

01.02 Budget 2022 
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02.00  Strategisk opfølgning 

02.01 Status og processen på de 3 nye strategiske spor skal drøftes og besluttes. Hvad er næste step? 

Hvordan sikrer vi ejerskab og forankring i hovedbestyrelsen? Og hvad skal slutproduktet være?      

Kristian Boye vil komme med et oplæg omkring dette, hvorefter der vil være drøftelse. 

OneNexus, Allan Gaarde præsenterer på baggrund af vores seminar, skal vi nu i gang med 

arbejdsgrupper, det er nu vi skal i gang med det hårde arbejde. OneNexus guider os ind i næste 

step og hvordan vi faciliterer det og får det ud og leve. AG starter og siger der skal ske noget nu, da 

vi allerede har tabt tid og momentum. AG gennemgår hvad der blev besluttet på strategiseminaret, 

så alle får det frisket op.  

 Agenda: 

• Processen for sporarbejdet.  

- 3 sporchefer, 3 HB rep. Samt deltagere fra administrationen (styregrupper) og frivillige eller andre 

fagpersoner.  

- Vi starter med en faciliteringsworkshop, for at klarlægge rammerne og sikring af format og 

konceptet. Navn: Politisk Program, bedre end Strategiske spor?  

- Husk klar og tydelig kommunikation, da det er altafgørende og det ikke var godt nok til de første 

workshops. 

- Tidsplan, deadline og progression. Det er vigtigt at der forpligtes. AG understreger det er Hb der 

sætter deadlines og alle tre spor skal have samme deadline for at det skal lykkes.  

Rammen for sporarbejdet: 

- Analyse – udvikling - implementering 

- Vision (hvad vil vi med vores spor 

- Målsætninger 

- Konkrete indsatsområder 

- Handlingsplaner 

Kommunikation: 

- Hvem har ansvaret for kommunikationsindsatsen 

- Hvem er de primære og sekundære målgrupper  

- Hvordan inddrages de  

- Kommunikationsplan (før, under, efter) 

 

Der arbejdes med nedenstående: 

HB-medlemmet prioriterer sporchefen. Hver gruppe skal være klar me deres hold eller i det mindste fremlægge 

status til næste HB møde d. 5. oktober. Så alle er klar til onboarding møde med OneNexus.  

.   
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03.00  Beslutning 

03.01 Investering af Denmark Open opsparing 

Kristian Boye vil orientere om status og de bagvedliggende overvejelser omkring dette, samt hvad 

vi kigger ind i og komme med et oplæg til, hvordan vi kan gøre i fremtiden. 

Bilag: 

Investering af midler i Denmark Open Fonden (”HB2 2022/23 – 03.01”) – vedlagt i Admin Control  

Vi har en Denmark Open opsparing og KBN kigger ind i inflationen og fortsætter vi passivt vil den 

blive ædt fremover. Måske kan vi investere i kapitale aktier og planlægge det i økonomiudvalget. 

Får vi en DO hovedsponsor, så kan vi gøre det. Det er mest for at sikre den formue vi allerede har. 

Der vil ikke være noget spekulativt i det. Det er for at stoppe blødningen. MK spørger til hvad vi vil 

gøre konkret? KBN vil spørge vores bank og rådgivere og få andre til at investere for os. CF siger 

det er helt normalt, man gør det med sine fonde i en virksomhed. TV påpeger at vi skal sikre os vi 

ikke investerer i ikke bæredygtige virksomheder. KP tilføjer at de større investeringsfirmaer godt 

ved hvilke virksomheder man IKKE skal investere i. BD admin. skal stadig have hånd i hanke med 

investeringsfirmaet. HB er med indover, når der skal besluttes risikoprofil. KBN og KP er tovholder 

på at få nogle tilbud på investeringsfirmaer (Nordea, uvildige etc.)  

 

03.02 Godkendelse af årshjul 2022/2023 lagt i Admincontrol. 

Der skal findes en ny dato for Badmintonforum. KBN og CB kigger på det. Det skal lægge før juni    

måned.   

Undersøg i Admincontrol om delt kalender til alle udvalg og styregruppe (CB) 

03.03 Godkendelse af opdateret Forretningsorden lagt i Admincontrol. 

TV gennemgår opdateret forretningsorden. 02. Strategisk opfølgning er fremover et fast punkt. 

Alle strategiske opgaver kan tages op under dette punkt.  

Tilføjet er også pkt. 13.5 Kommunikation Der omhandler at formanden altid er den der udtaler sig 

til pressen. JDH syntes ikke om formuleringen. Den virker fint når noget er fortroligt, men f.eks. 

skal den eliteansvarlige kunne udtale sig, når det omhandler elite. 

Nuværende ordlyd:  
13.5 Formanden udtaler sig til medier mv. og repræsenterer på vegne af bestyrelsen Badminton 
Danmark i offentligheden vedrørende forbundets forhold. Et menigt bestyrelsesmedlem må kun udtale 
sig til offentligheden efter forudgående skriftlig aftale med formanden 
 
 
Forslag til ny formulering:  
13.5 Formanden udtaler sig til medier mv. og repræsenterer på vegne af bestyrelsen Badminton 
Danmark i offentligheden vedrørende forbundets forhold. Et menigt bestyrelsesmedlem må udtale sig til 
offentligheden indenfor deres ansvarsområde. Alt andet skal være aftalt efter forudgående skriftlig 
aftale med formanden 
 

 
Det diskuteres frem og tilbage og beslutningen bliver at CB lav et forslag til ny formulering, som I finder 
under forslag til ny formulering 
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04.00  Almindelig drøftelse 

04.01 (Punktet flyttet til bestyrelsens kvarter)  

Hvordan sikrer vi den gode dialog i hovedbestyrelsen, også når det bliver svært? Hvornår skal der 

være afstemning? Hvornår vil man have disse? 

På strategidøgnet havde vi en hel dag, hvor vi talte om, og aftalte, at vi skulle være ”Verdens 
bedste bestyrelse”. For at holde hinanden op på dette og arbejde med dette, tager vi en snak om 
det ovenfor nævnte. 

  

04.02           Tore Vilhelmsen vil introducere punktet, hvorefter der vil være drøftelse. 

 En generel drøftelse af Badminton Danmarks kommercielle interesser, strategi, forpligtelser mv. 

Skal vi i hovedbestyrelsen have et større ejerskab omkring dette område og sætte en strategisk 

retning, skal vi have en drøftelse omkring, hvad status er pt. Blandt andet hvordan hele arbejdet 

med varetagelse af de kommercielle interesser er forankret nu, og hvordan det kunne se ud i 

fremtiden. Både på den korte og den lange bane.  

Kristian Pihl og Michael Kjeldsen vil komme med et oplæg omkring dette. 

Det blev aftalt på sidste HB-møde at KP initierede at få kigget på vores nuværende kommercielle 

strategi.  

 

05.00  Eventuelt/orientering 

05.01    

05.02  Tore Vilhelmsen giver en status på rekruttering af ny direktør. 

 

06.00  Bestyrelsens Kvarter 

 

 

 


