Badminton Fyns (BF) beretning for 2011/12:
v/ formand Martin Andersen
Beretningen omhandler perioden 1. september 2011 til 31. august 2012.
Det vil imidlertid være nærliggende at omtale begivenheder, der også har
fundet sted efter 1. september 2012 frem til aflevering af denne
beretning den 17. marts 2013. På grund af strukturen i BF er
bestyrelsens beretning meget overordnet, hvorimod udvalgenes
beretninger går mere i detaljer.
Det har været et flot sportsligt år for Badminton Danmark (BD) og jeg vil
fremhæve et enkelt sportsligt resultat. Ved OL i London vandt Mathias
Boe, OBK en sølvmedalje. Stort til lykke til Mathias og OBK.
Ellers er der sket rigtig meget det sidste år, specielt på det
organisatoriske område. Her skal nævnes de væsentligste nye tiltag:
-

-

-
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De 8 kredse og forbundet har fået ensartede hjemmesider.
Alle kredse har skiftet navne – Badminton Fyn, Badminton
Sjælland o.s.v. Dermed signaleres, at vi er én enhed med fælles
mål.
BadmintonPeople er fuld integreret og det er vores indtryk, at
klubberne er meget glade for det nye system.
”Flere giver mere” projektet i samarbejde med DIF kører rigtig
godt. I øjeblikket er 68 nye klubber blevet medlemmer af BD,
herunder også flere nye fynske klubber. Udfordringen er nu at
udvikle aktiviteterne i BD, så de nye klubber og medlemmer også
ønsker medlemskab, når ”gratis perioden” ophører. Vi afventer
spændte den nye medlemsopgørelse, som offentliggøres den 10.
april.
På BD`s repræsentantskabsmøde den 8. juni skal en række
forslag om fælles aktiviteter behandles. Det omhandler bl.a. nyt
kontingentsystem, fælles holdturnering, fælles mesterskaber og
sommerlejre

Badminton Fyns (BF) beretning for 2011/12: - fortsat
Forslaget til nyt kontingentsystem lægger op til:
At der kun opkræves et fælles kontingent til både forbund og
kreds.
At klubberne fremover skal betale kontingent efter deres forbrug
af forbundets og kredsenes tilbud.
At klubber, der kun benytter få af tilbuddene, vil få et meget billigt
kontingent.
At vi fremover ikke har B-medlemsskabsklubber.
Forslaget om de øvrige initiativer indeholder i første omgang:
Holdturnering for seniorer afvikles efter fælles regler fra DH til
Serie 1.
Opbakning til fælles mesterskaber.
Sommerlejre i alle kredse.
Alle forslag er sendt til høring i klubber og kredse. På vort
Repræsentantskabsmøde vil vi uddybe de enkelte forslag.
Endelig arbejdes der på, at udbyde en fælles holdturnering for ungdom i
hele Danmark, som også giver deltagerne individuelle point.
På initiativ fra BF er der indledt et tættere samarbejde med de jyske
kredse. I første omgang betyder det en centralisering af dommerudkald
for to af de jyske kredse og Fyn, samt fælles bedømmelse af dommere i
de samme kredse. Det samarbejde iværksættes fra den kommende
sæson. Endelig samarbejdes der nu om at udvikle et koncept for
venskabsklubber for ungdom.
Tak til de fynske badmintonledere for et godt samarbejde, og det store
frivillige arbejde, der udføres for badmintonsporten.
En stor tak til forbundet for godt samarbejde og tak til de ansatte på
kontoret i Brøndby, som brænder og knokler for badminton.
Tak til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i BF for rigtig godt og
konstruktivt samarbejde. Endelig også en stor tak til vores webmaster
Lars Lyskjær.
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Beretning om UEU’s virke i sæsonen 2012/13
Jeg vil i min beretning starte med at takke mit udvalg, som har bestået af
Wenke Johansen, Lars Lyskjær og Henrik Madsen og er glade for at
udvalget fortsætter.
De 2 vigtigste opgaver for UEU er Danish Junior Cup og Kredsmatch.
Danish Junior Cup omfattede U13, U15 og U17, hvor Fyn stillede med
hold. Jeg vil her takke Henrik Madsen, Jens Henriksen og Tom og Dorthe
Eriksen, som hjalp til som holdledere. Af coaches var det Henrik Madsen
og Jens Henriksen for U13, Christina Hansen og Michelle Færch for U15
samt Lasse Bang for U17. Spillerne havde en fantastisk tur.
Resultatmæssigt blev det til en 8. plads for U13 holdet, en 9. plads for
U15 holdet og en 9. plads for U17 holdet.
Kredsmatch blev igen i år alene afholdt for U11. Vi i UEU står hvert år for
arrangementet som samler kredsene fra hele landet. Arrangementet blev
også i år afholdt i 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 forældre og coaches Martin Kær
Eriksen og Benjamin Gunnarstein.
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, Henrik Kryger fra OBK har
sagt ja til at tage med holdet til Skovshoved.
Som repræsentanter til hold DM i år er Middelfart deltagere i U13 og U15,
OBK i U15 og U17 og Hjemly håber på et wildcard i U17.
Hold DM U15 afholdes i år på Fyn og Middelfart afvikler dette i Strib.
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
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HUs beretning for sæsonen 2012/2013
26 klubber har deltaget i Badminton Fyns holdturnering fordelt på 23
rækker. I alt er der spillet 492 holdkampe.
Alle kampe er oprettet og resultaterne er af klubberne indtastet i
BadmintonPeople. Overgangen til det nye indberetningssystem har
forløbet fint og jeg har fornemmet at klubberne er tilfredse med det.
Senior
Seniorholdturneringen blev desværre ramt af flere trækninger af hold
både før sæsonstart og i sæsonen. Dette medførte i sidste øjebliks
ændringer af rækker og ikke spillede kampe i sæsonen. Specielt
Fynsserien blev ramt af ikke spillede kampe.
Efter nogle års pause blev der igen spillet en Herrerække med deltagelse
af 4 hold.
Ungdom
Igen i år har der været en nedgang i antal tilmeldte hold i specielt A- og
B rækkerne.
Som noget nyt blev der, på flere klubbers opfordring, oprettet en U9S
række med deltagelse af 6 hold. U9S rækken vil blive udbudt i næste
sæson.
På forsøgsbasis har der været enkelte fællesrækker med DGI for at få
rækkerne op at stå med et tilstrækkeligt antal hold. Om der bliver
fællesrækker i næste sæson, afhænger bla. af de nye tiltag fra
Badminton Danmark. Se nedenstående.
Veteran
Der var kun tilmelding fra OBK med 2 hold til Veteran A rækken, hvorfor
denne række ikke blev gennemført.
Veteran B havde deltagelse af 6 hold som i forrige sæson.
Jeg vil tage kontakt til Veteranlederne i diverse klubber i håbet om at få
en A-række op at stå næste sæson. Ligeledes vil jeg prøve at udbyde en
Herrerække.
Gode idéer modtages gerne til, hvordan vi kan udbygge
Veteranrækkerne. Kan man fx lave retningslinier for, hvem der deltager i
de forskellige rækker? Kan vi lave en 50+ række?
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HUs beretning for sæsonen 2012/2013 - fortsat
Nye tider
I skrivende stund er der ikke helt klarhed over, hvordan den nye struktur
vil udmønte sig i den fynske holdturnering. Fakta er dog:
-

Fælles holdturneringsreglement træder i kraft fra sæsonen 13/14
Pointgivende ungdomsholdturnering fra sæsonen 13/14
Landsdækkende seniorholdturnering ned til og med serie 1 fra
sæsonen 14/15

Håber at kunne uddybe dette på repræsentantskabsmødet den 9/4.
Der har naturligt nok været en del arbejde for undertegnede i mit første
år som holdturneringsleder. Jeg har skulle sætte mig ind i mange
procedurer og regler i planlægningen og gennemførelsen af
holdturneringen.
Et arbejde, der blev gjort lettere ved en fin overdragelse fra min
forgænger, Ejvind Rindahl.
Jeg har mødt stor forståelse fra klubberne for, at jeg ikke altid havde
svar på stående fod, men ofte har måtte undersøge tingene først.
Tak for det.
Af samme grund har jeg brugt det øvrige holdturneringsudvalg mere end
de har været vant til, da de har haft en indsigt i, hvordan man tidligere
har behandlet klubbernes forespørgsler. Tak til Henrik Bahne, Ulrik
Thorsen og Claus Jensen for grundighed i deres svar.
Holdturneringsleder
Søren Tipsmark
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Beretning fra Dommerlederen i Badminton Fyn
Ved sæsonstart var der 27 registrerede dommere på Fyn. Deraf er 1
dommer forbundsdommer og en dommer har vi i løbet af sæsonen fået
uddannet til kredsdommer – det er Steen Sønderby, Middelfart, som vi
ønsker tillykke
Selvom der har været rigtig mange aflysninger af åbne
mesterrækketurneringer, har det alligevel været meget svært at besætte
turneringerne med fynske dommere. Vi vil i forbindelse med afslutningen
af sæsonen rydde ud i de dommere, som reelt ikke er aktive længere.
Vi har heldigvis været privilegeret i at nogle dommere fra Sønderjylland
og Midtjylland har været på Fyn for at hjælpe til. Tak for det.
Jeg har i denne sæson været i gang med drøftelser Fyn og de jyske
kredse imellem om en ensretning af dommerudkald m.v. samt en samling
af administrationen deraf, hvilket forventes vedtaget på formandsplan i
kredsene inden sommerpausen, så en ny struktur er på plads til den nye
sæson.
De klubber som har dommer tilknyttet som ikke er aktiv gøres
opmærksom på, at man som klub der afholder M- og E-turneringer eller
spiller i 2. division eller derover er forpligtet til at have en dommer
tilknyttet.
Slutteligt vil jeg takke klubberne for godt samarbejde.
Med sportslig hilsen
Færch Consulting
Jørgen Færch
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Beretning fra Carsten Jensen (Udviklingskonsulent)
Tak for endnu en spændende sæson, en sæson fyldt med udfordringer
rundt i badminton landskabet. Tak den positive og imødekommende
måde I møder mig på rundt i klubberne og ikke mindst rundt i klubberne.
De seneste par sæsoner har stået i projektet ”Flere giver meres” tegn
dette har betydet at vi nu kan byde til følgende nye klubber på
Fyn:Bellinge, Bøgebjerg, Gislev, Glamsdalens Idrætsefterskole,
Kullerup Refsvindinge, Strib Idrætsefterskole, Årslev Badminton
Klub, Kværndrup, Brenderup IF, Sydlangeland Badminton Klub
disse klubber er en del af de 68 nye klubber der har meldt sig ind i
Badminton Danmark over hele landet og flere er på vej☺
De klub aktiviteter der fylder og har fyldt meget for mig er følgende som
jeg vil bede jer bruge lidt tid på at overveje i forhold til jeres klub, og jeg
kommer selvfølgelig altid gerne forbi til en snak om hvilke muligheder I
har og hvordan I kommer i gang.
Motion i Centrum: Konceptet retter sig mod klubbens motionsafdeling,
en ny måde at organisere motionsbadminton på. I stedet for det, for
mange, kendte baneleje system, organiseres en træning hvor spillerne
(motionisterne) blot møder op hvorefter en frivillig fra klubben så
arrangere, opvarmning (hvis ønskes ☺), og spillerunder. Motion i
Centrum gør at den enkelte motionist ikke er afhængig af at leje bane
med nogen men blot selv kan møde op i badminton klubben. Yderligere
oplysninger kan findes på Badminton Danmark.dk
Badminton på toppen: Et antal klubber går sammen om at introducere
begyndere og forældre til at spille kampe mod hinanden, arrangementet
går på skift mellem de arrangerende klubber, en fantastisk måde at fange
interesseret hos spillere såvel som forældre. Yderligere om konceptet kan
læses på Badminton Danmark.dk, hvor et forløb fra Nr. Lyndelse, Årslev,
Ringe & Rolfsted er beskrevet, og ja historien kommer også til at ligge på
Badminton Fyn.dk
Lokal holdturnering: I forlængelse af Badminton på toppen er vi lokalt
her på Fyn allerede nu ved at tale om at lave en overbygning hvor
klubberne mødes og så i stedet spiller en lille lokal holdturnering, dette
tænkt som en eventuel start på, eller introduktion til den ”rigtige”
holdturnering.
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Beretning fra Carsten Jensen (Udviklingskonsulent) – fortsat
Badminton skoler: Dette koncept kender mange af jer og nu kan der
igen søges om afholdelse af en skole lokalt i klubben, yderligere
Badminton Danmark.dk
Glamsbjerg lejre: Hele landet bugner af badminton lejre i den
kommende sommer, og her på Fyn har vi vores traditionsrige lejr der
fremstår som en fantastisk breddelejr for spillere på alle niveauer, en lejr
jeg på det kraftigste vil anbefale se mere på Badminton Fyn.dk
Udover disse nævnte aktiviteter kommer jeg selvfølgelig altid gerne forbi
til en snak om klubbens generelle aktiviteter, for derved at afdække
hvordan den enkelte klub kan bruge konsulentordningen.
Tak for endnu en god sæson og skulle I have spørgsmål skal I endelig
bare skrive eller ringe.
Vi ses rundt i hallerne ☺
Mange hilsner
Carsten Jensen
Mail: caje@badminton.dk
Tlf. 29 60 05 17
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Driftsregnskab 1.9.11-31.08.12
Kontingenter
Klubkontingent
DBF kontingent

2010/11
i 1.000 kr

2011/12
Budget

117.264

131

125

48.084

51

45

-54.291

-54.291

-58

-37

0

0

1

0

-1.970

-1

-3

109.087

124

130

258.245
-140.981

Holdturnering
Bøder
Indskud
Præmier
Porto, Telefon
Fortæring, transport

3.825
52.425
5.195
2.530
441

-8.166

Seniormesterskaber

Udsendelse af ungdom
Deltagerindbetalinger
Indskud Dj
Overnatning/fort. +
Ledsagegebyr
Kredsmatcher

Ungdomsafdeling i alt
Håndbøger
Annonceindtægter

Dommerklubben
Tilskud
Til Transport
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13.000
18.800
22.773
25.718

67.291

Driftsregnskab fortsat

Overført
Glamsbjerglejr
Indskud m.v.
Tryks., porto, præmier, m.v.
Halleje, instruktion
Fort. Transport

Veteranudvalg
Indskud
Bolde
Præmier
Halleje
Fortæring

Overskud

10

2011/12
Budget

109.087

124

130

-4.021

4

0

2.703

1

-5

1.239

1

87.100
11.338
11.000
68.783

-91.121

10.095
2.800
2.730
1.400
462

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

2010/11
i 1.000 kr

0
616
4.327
2.443
4.836
2.751
9.631
5.000
57.000
500
20.040

-7.392

-8

-62
-107.144

-113

-45

1.864

15
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STATUS pr. 31.08 2012
31.08.12

01.09.11

AKTIVER
Den Danske Bank 053750
Den Danske Bank 137930
Den Danske Bank 49881
Boldbeholdning
Tilgodehavende

12.830
72.273
159.538
1.100
87.807

87.457
70.722
191.881
1.100
27.212

AKTIVER I ALT

333.548

378.372

4.993
0
4.993

15.706
35.975
0

328.555

326.691

PASSIVER
Skyldige omkostninger
Forudbetalt indskud holdturnering
PASSIVER I ALT
EGENKAPITAL
Henlæggelse ungdomsarbejde.
saldo pr. 01.09.11
Rentetilskrivning

41.419
52

Saldo pr. 31.08.12

41.471

Nyborg, den

Gerda Jørgensen
Kasserer

Kurt Naamansen
Revisor

Lasse Alkærsig
Revisor

Regnskabet for perioden 1.09.11-31.08.12 revideret og fundet i orden. Aktivernes tilstedeværelse
er konstateret og driftsregnskabet kontrolleret. Bilagene er stikprøvevis kontrolleret og fundet i orden.
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Budget 2013/2014
Indtægt
Kontingent klubber
Overskud holdt.
Overskud Glamsbjerg
Annoncører
I alt

120
40
0
0
160

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

Forv. Overskud

12

8
0
10
2
37
7
62
0
45

-171

0
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