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Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2021/2022 

”HB03 2022/2023” 

onsdag, den 5. oktober 2022 

BESLUTNINGSREFERAT 

 

Badminton Danmark 

Scandic Hotel 

5250 Odense 

 

Kl. 15:30-22:00 

 

Deltagere 

Tore Vilhelmsen, Formand 

Jens Dall-Hansen, Næstformand 

Kristian Boye Nielsen, konstitueret Direktør og økonomiansvarlig 

Michael Kjeldsen, Eliteansvarlig 

Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig 

Kristian Hedelund, Holdturneringsansvarlig 

Kristian Pihl, Kredsansvarlig Øst 

 

Gæster: 

Jens Meibom, Elite & Sportschef 

 

Referent 

Camilla Bidstrup, EPA 

Afbud 

Christian Fischer, Kredsansvarlig Vest 
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00.00  Godkendelse af dagsorden 

 

Digitalising udgår. KH spørger til om vi kan tage det under evt. MK vil gerne tale om streaming under samme 

punkt. Punktet drøftes overordnet og vil blive dagsordensat igen på næste HB møde, således den politiske an-

svarlige for området, Christian Fischer, kan være med. 

00.01  Siden sidst 

Vi venter med at melde en dato ud angående repræsentantskabsmøde, da vi afventer DGI 

KH fortæller at det var et godt møde med ligaklubberne. HU skal udarbejde et oplæg om liga reglement. Refe-

rat bliver sendt angående næste sæson. 

JDH spørger til KPs siden sidst om kredsene. KP kommenterer og JLC spørger dybere ind til det. Hvad kan HB 

gøre for at undgå misforståelser ml. snitflader? Diskussionen går frem og tilbage ang. beslutningen om turne-

ringsfrie weekender og de udfordringer der kan være, når to organisationer skal blive enige. 

 

01.00  Økonomi 

01.01  Regnskab 2022 

KBN fremlægger regnskabet pr. 30. september 2022. 

 

01.02  Budget 2023 

KBN orienteret om at budgetprocessen og administrationen er i gang med at udarbejde budgettet for 2023.  

 

02.00  Strategisk opfølgning 

02.01  Levedygtige klubber 

Michael Kjeldsen vil give en status på sporet vedrørende "Levedygtige klubber". Hvad er sket siden sidst? Hvad 

er aftalt? Processen herfra mv. 

MK beretter at de har sammensat gruppen med Jakob Kyndesen som formand. MK har inviteret gruppen til 

DO til at se kamp og spise i VIP, gruppen er oppe på 12 personer! Det hele skal så præsenteres til repræsen-

tantskabsmødet d 1. april. 

 

03.00  Beslutning 

 

04.00  Almindelig drøftelse 

04.01  NETC - trivsel, status, fremtid, udfordringer mv. 
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Gennemgang af den afviklede trivselsundersøgelse på NETC. Specielt fokus på hvordan den sportslige ledelse 
fremadrettet vil arbejde med trivsel. 
Derudover vil Jens Meibom give en status på hele eliteprogrammet, udfordringer, ønsker mv. 
 
Jens er på besøg og fremlægger sit materiale. Undervejs var der spørgsmål og gode drøftelser. 
 

04.02  Digitalisering 

Christian Fischer vil give en indflyvning til punktet. Herefter er der behov for en drøftelse i hele HB omkring, 
hvad der er besluttet pt., hvad har vi hver især af erfaringer, ønsker osv. til området. 
 
Punktet udgår indtil næste gang. Pga. sygdom. 
 
Der diskuteres lidt frem og tilbage og TV opfordrer til drøftelse 
KH tænker ud fra CF oplæg at vi skal klæde CF godt på, da det kan være et stort arbejde at indsamle data for 
vores medlemmer. Der tales om at man kan kigge ind i måske at finde løsninger om outsourcing af live stre-
aming, 
JDH syntes HB skal gennemtænke en strategi. JLC vil gerne have Brian ind over. Han kan forklare baggrunden 
for alle HBs spørgsmål, Brian og Fischer er allerede i dialog.  
MK er enig med Jens i at vi skal servicere vores klubber. Der findes nogle ret dygtige aktører, der kan streame 
for os. I stedet for vi selv udvikler, som er dyrt på flere parameter. MK mener at event kan være med til at kvali-
ficere de forskellige aktører.  
KBN fortæller at event allerede i gang med at kvalificere de forskellige muligheder for eksterne partnere. 
KP mener vi skal kigge helt ned på badmintonPlayer niveau, inden vi tænker de høje tanker om digitalisering.  
Der er en generel holdning i HB til at vi skal have en ekstern partner på. KBN mener det er vigtigt at finde ud af 
hvor står vi i dag, før vi går videre. Det besluttes at der udarbejdes en prioriteringsliste og BM bliver inviteret til 
næste HB møde 
 

04.03  BDs kommercielle arbejde 

Kristian Pihl vil give en status på området. Hvad er der sket siden sidst? Hvad kigger vi ind i, herunder status på 
større aftaler. 
 

05.00  Eventuelt/orientering 

KL starter 1. nov. Hvor der er inviteret til morgenmad og der er udarbejdet en plan for den første uge. Han kom-

mer til at være i Brøndby alle ugens dage resten af året. 

TV lufter tankerne om at bringe HB og administrationen tættere sammen. TV og KL har talt om at holde en nyt-

årskur, hvor vi har en hel dag sammen CB find dato for nytårskur.  

Mht. repræsentantskabsmødet; når der bliver sendt info ud fra HB, sender HB samtidig info ud om hvilke po-

ster der er på valg. 

 

06.00  Bestyrelsens Kvarter 

 


