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

01.00

Økonomi

01.01

Regnskab 2022

01.02

Budget 2022

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.

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

03.02

Godkendelse af årshjul 2022/2023 lagt i Admincontrol.

03.03

Godkendelse af opdateret Forretningsorden lagt i Admincontrol.

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

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.

05.00

Eventuelt/orientering

05.01

Tore Vilhelmsen giver en status på afslutning af ansættelsesforholdet med Bo Jensen.

05.02

Tore Vilhelmsen giver en status på rekruttering af ny direktør.

06.00

Bestyrelsens Kvarter

Pkt. flyttet til bestyrelsens kvarter
04.01

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

Badminton Danmark · Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
CVR: 1369 3315 · Bank: 2217 8390133333 · T: +45 7060 5076 · M: info@badminton.dk · W: badminton.dk

