FBKs Repræsentantskabsmøde 2013
Referat:
1.

Godkendelse af stemmeberettiget klubrepræsentanter samt konstatering af,
hvem der i øvrigt deltager i mødet med eller uden stemmeret. Der var 15
klubber tilstede, som tilsammen havde 10 stemmer.

2.

Martin Andersen bød velkommen til de fremmødte, herunder de to
repræsentanter fra Badminton Danmark Peter Jensen og Jens Dall-Hansen.

3.

Martin Andersen fremsagde nekrolog på Ejvind Rindahl og Agnete Varn –
herefter blev der afholdt 1 min. stilhed til ære for Ejvind og Agnete.

4.

Uddeling af pokaler – Årets klub: Middelfart; Årets pigepokal: Lykke
Rasmussen, OBK; Årets drengepokal: Frederik Søgaard, OBK; Årets
træner/lederpokal: Jacob Carstens, DHBK; PeterHindses Mindepokal: Lars
Jensen, FGH og årets unglederpris: Benjamin Gunnarstein, Middelfart.

5.

Valg af dirigent – valget faldt på Frede Kruse

6.

Beretning om FBKs og udvalgenes virksomhed – Martin Andersen havde
følgende tilføjelse til sin beretning: start af fælles seniorholdturnering rykket
frem med start fra den kommende sæson, hvilket blev besluttet ved sidste
HB-møde. Jens Dall-Hansen og Peter Jensen kommer ind på det under pkt.
10. Endvidere fortalte Martin at medlemstallene fra DIF endnu ikke var
kommet. Der var ingen tilføjelser til de andre beretninger.

7.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse, det løbende
regnskab og kommende sæsons budget blev gennemgået til orientering.
Martin uddybede budgettet ift. udgifter ved ”bredde” og ”dommere”.

8.

Behandling af indkomne forslag. (herunder lovændringer) – ingen indkomne

forslag.
9.

Valg af bestyrelse og udvalg § 17 og 18.
9.1.

Valg af formand – Martin Andersen blev valgt

9.2.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

9.3.

Kasserer: Gerda Jørgensen valgt for 2 år

9.4.

Claus Jensen (stævner) valgt for 2 år

9.5.

Vakant – på valg for 2 år (SEU) – forslag – ingen valgt

9.6.

Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
Vakant 1: vælges for 1 år. Forslag – ingen valgt
Vakant 2: vælges for 1 år. Forslag – ingen valgt

9.7.

Valg af senioreliteudvalg. (SEU)
3 medlemmer + suppleant – alle vakant: 2 vælges for 2 år, 1 for 1 år.
Suppleant for 1 år – ingen valgt

9.8.

Valg af ungdomseliteudvalg. (UEU)
Jørgen Færch, Middelfart – ikke på valg
Henrik Madsen, Langeskov- Ikke på valg
Wenke Johansen, Næsby – genvalg for 1 år
Lars Lyskjær, Langeskov – genvalg for 1 år

9.9.

Valg af breddeudvalg. (BREDU) – alle forblev vakante
Vakant – Vælges for 2 år
Vakant – Vælges for 2 år
Vakant – Vælges for 2 år
Vakant – Suppleant - Vælges for 1 år

9.10. Valg af 2 revisorer.
Kurt Naamansen, Nyborg – valgt
Lasse Alkærsig, Nyborg – ikke på valg
Vakant – 1 revisorsuppleant – Vælges for 1 år – ingen valgt

10. Orientering fra Badminton Danmark omkring kontingentstruktur
m.m:

Ny kontingentmodel og intensionerne bag modellen blev
gennemgået. Den nye model ligger som forslag og der skal tages
endelig beslutning ved BD´s (BadmintonDanmarks) rep.møde i juni
2013. Klubberne skal tilknyttes tættere til BD.
Fælles aftaler:
10.1: fælles seniorholdturnering ned til og med serie 1 fra den
kommende sæson. Med bl.a fælles lovsæt, som sendes ud til
klubberne til høring.
10.2: Badmintonlejre for alle.
10.3: ”Motion i centrum” – konceptet lægges på hjemmesiden.
10.4: ”Badminton på toppen” – et samarbejde med naboklubberne
for nybegyndere.
Jens Dall-Hansen gav et kort oplæg om hvordan de havde gjort i
Badminton Midtjylland ift. aktiviteter. Bestyrelsen i den enkelte kreds
bliver formentlig mindre i fremtiden i forhold til de fremtidige
aktiviteter – Badminton Fyns bestyrelse arbejder videre ift. oplægget
fra Jens Dall-Hansen.
Under punkt 10 var der mulighed for at stille spørgsmål og der blev
svaret på bedst mulig vis fra Jens Dall-Hansen og Peter Jensen.
11. Eventuelt: intet
Afslutningsvis gav Frede ordet til Martin Andersen, som takkede for dette års
rep.møde og udråbte et trefoldigt leve for Badminton Fyn.
Næsby den 12.04.13
Wenke Johansen

