DEMENTI: Vedr. medlemskontingent.
Badminton Danmark har på sin hjemmeside og via post til formændene i alle kredsens
medlemsklubber, tilkendegivet at de lokale kredse – heriblandt Badminton Sjælland – indfører et nyt
medlemskontingent fra og med sæsonen 2013-2014.
Det er IKKE korrekt. Kredsens bestyrelse har ikke besluttet at indstille en sådan ændring, og hvis vi gør
det, skal den vedtages af vores klubber på repræsentantskabsmødet for at kunne træde i kraft.

Badminton Danmark har gennem de seneste år arbejdet på en ændring af den nuværende kontingentstruktur,
hvor alle kredsenes medlemsklubber betaler kontingent ud fra antallet af medlemmer. Forbundet ønsker i
stedet at gøre kontingentet mere aktivitetsbaseret, således at de klubber, som kun i ringe grad benytter sig af
forbundets aktiviteter og ressourcer, kommer til at betale væsentligt mindre end de gør i dag.
Man har fra forbundets side ønsket at ændringen skal omfatte både det kontingent der betales til forbundet, og
det kontingent der betales til kredsene.
Kredsene har d. 18. januar modtaget det forslag til et samlet kontingent til forbund og kreds, som også fremgår
af forbundets hjemmeside.
Forbundet har desværre samtidig, både på deres hjemmeside og i deres breve til klubbernes formænd, anført
det som definitivt at kontingentet ændres som det er skitseret fra den kommende sæson. Man har tilmed
allerede forberedt Badmintonpeople til ændringen.
Denne fremgangsmåde har tvunget os i kredsens bestyrelse til at udsende dette dementi.
Forbundet har ikke nogen indflydelse på eller hjemmel til at beslutte, hvordan kredsenes kontingentstruktur
skal se ud, og hvilken størrelse kontingentet til kredsen skal have. Det er alene kredsens bestyrelse eller
medlemsklubber, der kan indstille eventuelle ændringsforslag. Og for at de kan træde i kraft, skal de
efterfølgende vedtages af klubberne på kredsens årsmøde.
Bestyrelsen i Badminton Sjælland vil i den kommende tid vurdere det forslag, forbundet har fremsendt. Såfremt
vi efter drøftelse såvel internt som med Badminton Danmark når til den konklusion, at det fremsatte forslag,
evt. med nogle ændringer, vil være til fordel for vores medlemsklubber og dansk badminton som helhed, vil vi i
henhold til vores vedtægter fremsætte de nødvendige ændringsforslag på kredsens årsmøde.
Indtil dette eventuelt måtte ske, vil kontingentstrukturen i Badminton Sjælland være uforandret.
Vi har forelagt Badminton Danmark problemstillingen omkring de urigtige påstande på deres hjemmeside og
deres tilsidesættelse af den demokratiske proces og klubbernes ret til medbestemmelse. Vi har i den
forbindelse foreslået nogle små korrektioner i materialet, men forbundet har ikke ønsket at forholde sig til
sagen. De urigtige påstande vil derfor fortsat fremgå af forbundets hjemmeside.
Kredsen beklager denne fremgangsmåde fra vores forbund.
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