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-o–o–o–o–o–oFyns Badminton Kreds beretning for 2010/11:
v/ Martin Andersen
Beretningen omhandler perioden 1. september 2010 til 31. august 2011. Det vil imidlertid være nærliggende at omtale begivenheder, der også har fundet sted efter 1.
september 2011 frem til aflevering af denne beretning den 23. marts 2012. På grund
af strukturen i FBK er bestyrelsens beretning meget overordnet, hvorimod udvalgenes
beretninger går mere i detaljer.
Jeg vil fremhæve et enkelt sportsligt resultat. OBK blev den klub, der vandt flest medaljer ved senior DM i februar i år. Godt gået OBK.
Ellers er der sket rigtig meget det sidste år, specielt på det organisatoriske område.
Her skal de væsentligste tiltag nævnes:
-

-

”Flere giver mere” projektet er godt i gang og der er kommet mange nye klubber og medlemmer til. Udfordringen er nu at udvikle aktiviteterne i DBF, så de
nye klubber og medlemmer også ønsker medlemskab efter 2013, hvor dette ikke længere er gratis.
Fyns Kredsen er velforberedt til at benytte ”BadmintonPeople” fra næste sæsons start. Dette gælder holdturneringen og hjemmesiden. Tak til Ejvind Rindahl, Lars Lyskjær, Jørgen Færch og Søren Tipsmark for et stort arbejde i denne sammenhæng.

-

Efter en meget lang proces tegner det nu til, at vi kan få vedtaget nogle væsentlige ændringer i DBFs organisation.

-

Der lægges op, at klubberne fremover skal være direkte medlemmer af DBF.

-

Der lægges op til en navneforandring så DBF bliver til Badminton Danmark og
FBK bliver til Badminton Fyn.

-

Der lægges op til et nyt medlemskontingent, hvor aktivitetsniveau eller brug af
DBFs ydelser er bestemmende for kontingentets størrelse.

-

Der lægges op til at indføre fælles landsdækkende aktiviteter.

-

Der lægges op til at økonomien fremover fordeles mellem forbundet og kredsene.

På vores Repræsentantskabsmøde den 10. april vil vi uddybe ovennævnte og mange
andre initiativer i arbejdet frem mod en ny struktur.

Tak til de fynske badmintonledere for et godt samarbejde, og det store frivillige arbejde, der udføres for badmintonsporten.
En stor tak til DBF for godt samarbejde og tak til de ansatte på DBFs kontor, som
brænder og knokler for badminton.
Tak til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i FBK for rigtig godt og konstruktivt samarbejde.
En helt speciel tak til Ejvind Rindahl for rigtig langt og konstruktivt arbejde for FBK.
Ejvind kan faktisk fejre 25 års jubilæum med kredsarbejde i 2012.
-o–o–o–o–o–oBeretning om UEU´s virke i sæsonen 2011/12
Undertegnede tiltrådte i forbindelse med repræsentantskabsmødet sidste år som formand i udvalget efter at have haft et år i udvalget tidligere som menigt medlem.
Det var dejligt at få valgt et udvalg på 4 medlemmer – tak til dem alle Henrik Madsen
(flereårigt medlem som fortsatte), Lars Lyskjær og Wenke Johansen. Da alle samtidig
har sagt ja tak til at fortsætte, ser jeg også frem til næste sæson.
Fra starten blev der lagt en mødekalender, som vi har fulgt – enkelte ad hoc opgaver
er blevet løst intenst over mail og telefon.
De 2 vigtigste opgaver for UEU er Danish Junior Cup og Kredsmatch. Dog startede
året med en hurtig beslutning om at stille et fælles fynsk hold til Årets U11 Hold som
skulle arrangeres af Svendborg. Ingen klubber på Fyn kunne stille et ”rent” hold. Derfor fik vi godkendt et sammensat hold i DBF og stillede det. Tak til Henrik, som var
holdleder med videre for holdet, som fik en god oplevelse til Svendborg fantastiske arrangement – så hermed også en stor tak til Svendborg.
Inden vi skulle udtage spillere til Danish Junior Cup, fik vi vedtaget nogle præciseringer i FBK´s bestyrelse, som skulle afhjælpe uklarheder om, hvilke spillere der kunne
udtages – dette specielt for U17 gruppen.
Som noget nyt i år, skulle Danish Junior Cup omfatte U13 (ny årgang), U15 og U17.
U19 var pillet af programmet. Vi besluttede at Fyn skulle stille med hold i alle årgange. Det viste sig desværre at vi efter en række afbud var nødsaget til at trække vort
U15 hold, så vi alene havde hold med i U13 og U17. Tak til coachteamet Carsten Jensen, Michelle Færch, Mikkel Norman og Martin Leø for en fantastisk arbejde. Resultatmæssigt blev det til en 8. plads for U13 holdet og en 6. plads for U17 holdet, hvilket var en fantastisk præstation foran nationer som Finland, Frankrig, Holland, Belgien
og det nordjyske hold. Tak til holdleder Henrik.
Kredsmatch var i år blevet minimeret lidt i omfang, idet U13 jo var med til Danish Junior Cup. Vi i UEU står hvert år for arrangementet som samler kredsene fra hele landet. I den store turneringskalender var arrangementet blevet flyttet til en ny weekend, hvilket betød, at vi måtte finde et nyt sted at afholde den – stedet blev Strib,
hvor Middelfart Badminton Klub hjalp til med at styre arrangementet, som blev holdt
på Strib Skole. Masser af ros til arrangementet fra alle U11 holdene og der var spænding til det sidste hvem der løb af sted med sejren. Tak til holdleder Henrik og Coach
Benjamin Gunnarstein for et super arbejde med de fynske spillere.
Lige nu har vi igen fået chancen for at få et hold med til Årets U11 hold og det bliver
igen i år et fælles fynsk hold.

Slutteligt skal der lyde en tak til alle forældre, ledere mv. som har bakket op om de
forskellige arrangementer. Også en tak til klubberne og diverse trænere.
Med sportslig hilsen
Jørgen Færch
Badminton Fyn – UEU Formand
-o–o–o–o–o–oHUs beretning for sæsonen 2011-12
Efter 20 år på posten som holdturneringsleder er jeg nu i gang med min sidste beretning. Beslutningen om at stoppe efter indeværende sæson blev, som mange ved, truffet på bestyrelsesmødet d. 25. januar 2011, hvor flere års overtrædelse af UEUs budgetter blev for meget for mig. Da jeg havde lovet at varsle et år, før jeg stoppede, tog
jeg altså denne sæson med. Det har betydet, at jeg fik et år med, som ikke har været
til så stor glæde som de tidligere sæsoner.
Jeg havde nok troet, at jeg på dette tidspunkt ville være fyldt med vemod efter de 20
år, men det er ikke tilfældet.
Efterårets diskussioner i bestyrelsen om DBFs nye tanker angående struktur, hjemmeside og BadmintonPeople har helt overskygget det daglige arbejde med holdturneringen. Da bestyrelsen havde emnet oppe til vedtagelse d. 15. november, stod jeg
alene om ønsket, om at få lov til at køre holdturneringen og også hjemmesiden sæsonen ud på den sædvanlige måde, som klubberne kendte det.
Senere fik jeg dog gennemtrumfet at køre begge dele parallelt med den nye hjemmeside og indførelsen af resultatformidling via BadmintonPeople, ellers var jeg stoppet
på stedet. Jeg har så haft den tilfredsstillelse at se, at det vist nok har været en heldig
beslutning. Så når jeg i dag ser tilbage på sæsonen, er jeg tilfreds med min stædighed, også selv om jeg har følt mig ret isoleret i bestyrelsen. Man kunne måske fra
starten have bakket mig op i at gøre 20 års arbejde færdig frem for at ville skrotte det
midt i sæsonen. Det pointeres, at jeg ikke føler nogen modvilje mod mig personlig.
Jeg har ikke for vane at politisere i min beretning, men dette skulle ud.
Sæsonens nedgang på 6 hold har ikke været så stor, som man ser det andre steder.
Jeg har ikke fået nogle negative tilkendegivelser om det pointsystem, der blev gennemført for ungdom før denne sæson som grundlag for tilmeldinger i ungdomsrækker,
men det er mit indtryk, at det medvirker til så stor jævnbyrdighed i de enkelte rækker, som man kan forvente. Det er derfor med stor bekymring, jeg har set DBFs udspil til ny struktur for holdturneringen. Dette kan læses på den gamle hjemmeside under bilag til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 15. november. Se på den
gamle hjemmeside under ”Udvalg/Referater” – ”bilag til Ekstraordinært Repræsentantskabsmødet d. 15. nov. 2011” – ”3. Konceptbeskrivelse Aktiviteter”.
Det var oprindelig meningen, at det skulle træde i kraft fra sæsonen 2012-13, men
det er udsat et år for at kunne behandles mere grundigt. Jeg har i denne forbindelse
tilbudt at tage med til et møde, hvor jeg vil fremføre de ting, jeg mener, er uheldige.
Det er Søren Tipsmark, som skal overtage mit arbejde med holdturneringen, og jeg
ønsker Søren held og lykke med det, ligesom jeg har stillet alt mit materiale til rådighed for ham i form af filer med skabeloner og diverse skrivelser. Jeg opfordrer til, at
man tager godt imod Søren Tipsmark.

Jeg har også i denne sæson glædet mig over alle de kontakter, jeg har haft med diverse klubledere via telefon eller mail, uanset om det har drejet sig om ris eller ros.
Jeg takker for de mange tilkendegivelser jeg har fået om den tilfredshed, man gennem årene har haft med mit arbejde som holdturneringsleder og takker også for de
beklagelser, man har udtrykt om min beslutning om at stoppe. En stor tak til klubberne og diverse klubledere for samarbejdet i alle 20 år.
Jeg takker også HU for samarbejdet gennem årene. Vi har ikke haft protester i denne
sæson endnu, så mødeaktiviteten har været lille. Et par stykker ville stoppe før starten af denne sæson, men jeg er glad for, at de lod sig overtale til at tage denne min
sidste sæson med.
Tak til bestyrelsen for møder, som trods vores forskellige opfattelse, er foregået i en
god og behagelig tone.
Holdturneringsleder og HU formand
Ejvind Rindahl
-o–o–o–o–o–oBeretning fra Dommerlederen i Badminton Fyn
Ved sæsonstart var der 23 registrerede dommere på Fyn. Vores 3 tilbageværende
kredsdommere har valgt at stoppe – Finn Hansen, Betty Nielsen og Palle Svendsen,
hvilket bevirker, at vi på Fyn kun har en forbundsdommer og resten er almindelige
dommere.
Denne fordeling gør det svært, når vi skal have dækket referree opgaver og dommere
til 1. division og seniorturneringer, hvormed vi har måttet gå på kompromis med reglerne og derudover ligeledes hente dommere i Sønderjylland og Midtjylland. Så der
skal derfor lyde en stor tak herfra til de jyske dommere, som har hjulpet meget.
Jeg håber meget, at vi kan få nogle af vores dommere opgraderet til kredsdommere –
så meld jeg bare. Heldigvis har jeg på trods af, at de er trådt tilbage alligevel haft
hjælp fra Palle og Betty i løbet af sæsonen. Tak for det.
Det er samtidig et stort ønske, at I alle vil dømme en ekstra gang eller 2 i løbet af
sæsonen, idet jeg må konstatere, at jeg reelt kun har haft 12 aktive dommere, som
har deltaget aktivt i dækningen af opgaverne. Og det skal i 12 have en stor tak for.
Det er meget dyrt for klubberne, når jeg skal komme med dommere langt væk fra
Fyn, så I kan gøre de fynske klubber en stor tjeneste for at hjælpe til.
Vi har i årets løb fået 4 nye dommeraspiranter – 3 fra DHBK og 1 fra ULBK – velkommen til Jer. Jeg glæder mig til at kunne anvende Jer i den kommende sæson.
Undertegnede har desværre ikke haft mulighed for at deltage i dommerudvalgets aktiviteter, idet disse er kollideret med mine ungers egne badmintonaktiviteter. Håber
måske at det lykkes i den kommende sæson.
Slutteligt vil jeg takke klubberne for godt samarbejde.
Med sportslig hilsen
Færch Consulting
Jørgen Færch

Beretning fra udviklingskonsulent Carsten Jensen ☺
Flere giver mere, jeg håber og tror at det bliver tilfældet, da vi i denne sæson har den
glæde at kunne byde, flere nye klubber velkommen i kredsen. Vi har været i gang
med processen Flere giver mere gennem hele sæsonen, en proces der fortsætter i den
kommende sæson, således at vi får samlet endnu flere fynske klubber under fanerne.
Det er vigtigt at vi får samlet så mange som muligt, ikke kun for at få flere medlemmer i tal, men også for bedre at vide hvilke udfordringer klubberne slås med i hverdagen. Vi har brug for det overblik for at kunne designe de helt rigtige tilbud til klubber,
spillere og forældre. I den forbindelse vil jeg henlede opmærksomheden på vores nye
kursustilbud ’Slå til’ Tour der rammer landet de sidste 2 uger i maj. Denne gang ligger der ikke et kursus på Fyn men tæt, på idet der ligger et kursus i Erritsø hallen
torsdag d. 24 maj, yderligere invitation på diverse hjemmesider. www.badminton.dk
www.badmintonfyn.dk
I år var der endnu engang en super velgennemført Denmark Open turnering i Odense,
herligt at se den hær af fynske frivillige (ikke mindst OBK), der er med til at løfte
arrangementet, fantastisk flot noget vi fynske badminton entusiaster skal være stolte
af. Under turneringen havde jeg som vanligt mulighed for at møde og tale med en helt
masse fynske klubaktivister og det var som altid en stor fornøjelse. Vi havde også
prøvet at samle kommende Badminton Fyn klubber i den nye lounge, hvor de kunne
høre mere om hvad et medlemskab af Badminton Danmark kunne gøre for deres klub
og medlemmer. Derefter havde de mulighed for at gå i hallen og se hvordan det skal
gøres, forsøget lykkedes fint og vi fik endnu et par nye klubber under fanerne. Ligeledes havde vi inviteret de ”gamle” klubber til at kommer forbi Odense og se badminton
i verdensklasse, det var der mange der tog imod og denne aften var der godt gang i
Loungen☺ tak for opbakningen til de der kom.
I de kommende år bliver det også spændende at følge udviklingen af den nye organisering af Badminton Danmark og Badminton Fyn, det er med stor fortrøstning jeg ser
denne udvikling da processen her på Fyn, lige fra starten er blevet mødt med stor positivitet. Jeg håber at den indstilling/holdning fortsætter og vi derved går en lovende
fynsk Badminton fremtid i møde, spændende bliver det at følge.
Slutteligt vil jeg sige tak for en god sæson, tak for den måde jeg bliver mødt på rundt
i hallerne. Jeg ser frem til den kommende sæson hvor jeg håber at klubberne stadig
vil gøre brug af de muligheder de har indenfor konsulentordningen, fortsæt endelig
med at maile og eller ringe så kommer ud i klubberne hvor vi, evt. over en kop kaffe,
kan tale om jeres specifikke udfordringer, og sammen finde frem til hvad der skal til
for at komme videre. Nogle klubber har også en god tradition for at invitere mig ud
for lige at tale om hvad der rører sig i klubben og i Badminton Danmark generelt,
hvilke mål der er nået og hvilke nye mål der sættes. Det er også gennem disse løbende kontakter jeg er blevet inviteret med til udviklingen af nye koncepter som virker
uhyre spændende, resultatet af disse tror jeg kommer til at ramme Badminton Fyn i
den kommende tid, koncepter der kan være med til at løfte badminton på øen fremover.
Tak for en god sæson og på gensyn i den næste
Mange hilsner
Carsten Jensen
caje@badminton.dk tlf. 29 60 05 17

Driftsregnskab 1.9.10-31.08.11
2009/10 2010/1
1
i 1.000 kr Budget

Kontingenter
Klubkontingent
DBF kontingent

283.003
151.803

Holdturnering
Bøder
Indskud
Præmier
Porto, Telefon
Fortæring, transport

131.200

126

130

50.982

54

47

-58.249

-58.249

-30

-40

1.550

1.550

4

4

0

-6

-8

-1.125

-25

124.358

123

6.665
52.856
2.362
4.525
1.652

-8.539

Seniormesterskaber

Udsendelse af ungdom
Overnatning/fort. +
Ledsagegebyr
Kredsmatcher

38.030
20.219

-58.249

Ungdomsafdeling i alt
Håndbøger
Annonceindtægter
Instruktørkurser.
Tilskud kurser
Indskud
Bolde
Tryksager, porto m.v.
Overnatning m.v.
Dommerklubben
Tilskud
Til Transport

0
0
0
0
0

0

133

Driftsregnskab fortsat

2009/10 2010/1
1
i 1.000 kr Budget
Overført
Glamsbjerglejr
Indskud m.v.
Tryks., porto, præmier, m.v.
Halleje, instruktion
Fort. Transport

Veteranudvalg
Indskud
Bolde
Præmier
Overnatning, transport

Overskud

123

133

3.789

2

0

983

-4

-5

1.392

1

107.500
10.800
81.263

103.711

6.120
3.080
1.700
357

Rente - gebyrer
Administration
Dm for hold
Porto, fragt
Telefon
Abonnement
Repræsentation og gaver
Bestyrelsesmøder
Andre møder
Hjemmeside
Udviklingskonsulent
Kontorartikler
Lokaleudgifter
Befordringsgodtgørelse

124.358

10.500
342
4.644
2.052
7.343
5.826
5.097
6.000
57.000
210
600
12.935

5.137

-8

-62

-112.549

-107

-54

17.973

15

4

STATUS pr. 31.08 2011
31.08.11
AKTIVER
Den Danske Bank 6053750
Den Danske Bank 137930
Den Danske Bank 49881

87.457
70.722
191.881

01.09.10

49.704
69.031
170.12
2
7.886
11.975

Boldbeholdning
Tilgodehavende

1.100
27.212

AKTIVER I ALT

378.372

308.71
8

PASSIVER
Skyldige omkostninger
Forudbetalt indskud holdturnering

15.706
35.975

0
0

PASSIVER I ALT

51.681

0

326.691

308.71
8

EGENKAPITAL

Henlæggelse ungdomsarbejde.
Saldo pr. 01.09.09
Rentetilskrivning

41.367
52

Saldo pr. 31.08.10

41.419

Nyborg, den

Gerda Jørgensen
Kasserer

Kurt Naamansen
Revisor

Lasse Alkærsig
Revisor

Regnskabet for perioden 1.09.09-31.08.10 revideret og fundet i orden. Aktivernes tilstedeværelse
er konstateret og driftsregnskabet kontrolleret. Bilagene er stikprøvevis kontrolleret og fundet i orden.

Budget 2012/2013
Indtægter
i tusinder
125
45
0
0
170

Kontingent klubber
Overskud holdt.
Overskud Glamsbjerg
Annoncører
I alt

Udgifter
Hu hold Dm ungdom
Senior
Bredde
Veteran
UEU
Dommer beklædning m.v
Breddekonsulent
Itu
Administration

8
0
0
5
37
3
62
0
45
-160

Forv. Overskud

0

10

