BFs Repræsentantskabsmøde 2014
BFs klubber, æres- og hædersmedlemmer, kredsens
bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, Badminton Danmark og
pressen.
Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i
Badminton Fyn
tirsdag den 8. april 2014 kl. 19.00
i Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe
Til mødet indbydes med taleret, men uden stemmeret,
revisorer, suppleanter, indehavere af kredsens æres- og
hæderstegn, instruktører og dommere, Badminton Danmark
og pressen.
For at kunne afgive gyldig stemme på mødet henvises til
lovenes § 16 vedrørende bl.a. fuldmagt og betaling af
kontingent.
DAGSORDEN.
1. Godkendelse af stemmeberettiget klubrepræsentanter
samt konstatering af, hvem der i øvrigt deltager i mødet
med eller uden stemmeret.
1.1. Uddeling af pokaler.
1.2. Valg af dirigent.
1.3. Bestyrelsen foreslår Frede Kruse-Christiansen.
1.4. Beretning om BFs og udvalgenes virksomhed.

2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse, det løbende regnskab og kommende sæsons
budget til orientering
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3. Behandling af indkomne forslag. (herunder lovændringer)
-

Grundet ny kontingentstruktur foreslås § 6 ændret.*

-

Grundet ændring i § 6 foreslås § 21 ændret*

-

* se bilag vedr. begge § ændringer

4. Valg af bestyrelse og udvalg § 17 og 18.
4.1. Valg af formand.
Martin Andersen - er på valg. Bestyrelsen foreslår
Martin Andersen valgt.
4.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jørgen Færch er på valg – Jørgen ønsker ikke
genvalg - bestyrelsen foreslår
_____________________ vælges for 2 år.
Wenke Johansen er på valg – Wenke ønsker ikke
genvalg - bestyrelsen foreslår
_____________________ vælges for 2 år.
4.3. Vakant – på valg for 2 år (SEU) – forslag?
Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
Vakant 1: vælges for 1 år. Forslag?
Vakant 2: vælges for 1 år. Forslag?
4.4. Valg af senioreliteudvalg. (SEU)
3 medlemmer + suppleant – alle vakant: 2 vælges
for 2 år, 1 for 1 år. Suppleant for 1 år.
4.5. Valg af ungdomseliteudvalg. (UEU)
Jørgen Færch, Middelfart – på valg – ønsker ikke
genvalg
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Henrik Madsen, Langeskov – på valg, forslag:
genvalg for 2 år
Wenke Johansen, Næsby – på valg, ønsker ikke
genvalg, forslag: valg for 1 år
Lars Lyskjær, Langeskov – på valg, ønsker ikke
genvalg, forslag: valg for 1 år
4.6. Valg af breddeudvalg. (BREDU)
Vakant – Vælges for 2 år
Vakant – Vælges for 2 år
Vakant – Vælges for 2 år
Vakant – Suppleant - Vælges for 1 år
4.7. Valg af 2 revisorer.
Kurt Naamansen, Nyborg – ikke på valg
Lasse Alkærsig, Nyborg – ikke på valg, bestyrelsen
foreslår genvalg
Vakant – 1 revisorsuppleant – Vælges for 1 år
5. Orientering fra Badminton Danmark omkring
kontingentstruktur m.m.
6. Eventuelt
Badminton Danmark repræsentanter: René Toft

Næsby den 25.02.14
Wenke Johansen
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Bilag vedr. foreslåede § ændringer.
NUVÆRENDE TEKST:
§ 6. Kontingent og abonnementsafgift.
Som kontingent til Badminton Fyn, og BD yder klubberne et
årligt bidrag pr. klubmedlem. Kontingent til Badminton Fyn
fastsættes af Badminton Fyn's repræsentantskab.
Kontingent til BD fastsættes af BD's repræsentantskab. I
øvrigt henvises vedr. kontingent, kontingentberegning og
blad til BD's love § 6. Alle kontingentindbetalinger sker til
Badminton Fyn's kasserer inden udgangen af februar måned,
og beløbets størrelse beregnes på grundlag af det
statistikskema, som hver klub får tilsendt til udfyldelse og
tilbagesendelse til Danmarks Idræts-Forbund.
For alle klubber med færre end 50 medlemmer beregnes
kontingent af 50 medlemmer. Kontingent for disse 50
medlemmer udgør kr. 750. For klubber med flere end 50
medlemmer beregnes kontingent for resterende medlemmer
efter reglerne i § 6. For nye klubber gælder, at de er
kontingentfri i indmeldelsesåret og derefter skal der betales
fuldt kontingent til Badminton Fyn
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte kontingentet for
klubber, der på grund af særlige forhold i kortere eller
længere tid er afskåret fra at udøve badmintonspillet.
Passive medlemmer, hvorved forstås sådanne, der kun er
medlemmer af klubberne for at støtte disse økonomisk, er
kontingentfri til Badminton Fyn og BD og medregnes ikke ved
fastsættelse af antallet af obligatoriske abonnementer på
BD's blad. Sådanne passive medlemmer kan ikke indvælges i
Badminton Fyn's ledelse.
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Bilag vedr. foreslåede § ændringer – fortsat.
FORESLÅET ÆNDRET TIL:
§ 6. Kontingent og abonnementsafgift.
”Klubberne skal betale et årligt kontingent til Badminton
Danmark (BD). Kontingentet fastsættes på BD`s
repræsentantskabsmøde jf. Reglement for medlemskab af
BD. Klubbernes kontingent fordeles mellem forbund og kreds
efter den af forbundets repræsentantskabsmødes vedtagne
fordelingsnøgle, jf. bilag A til Reglement for medlemskab af
BD. Enhver klub skal hvert år – senest på den i skemaet
angivne dato- tilbagesende i nøjagtig udfyldt
stand et fra DIF kommende statistik skema, der udfyldes
efter den metode DIF har fastsat.
På basis af det opgjorte medlemstal foretages såvel
kontingentberegningen samt fastsættelse af de
obligatoriske abonnementsafgifter.
Klubberne skal afregne med forbundet til de udsendte
terminer (for nuværende i marts/april måned)
Passive medlemmer, hvorved forstås sådanne, der alene er
medlemmer af en klub for at støtte denne økonomisk,
er kontingentfri til BD. Sådanne passive medlemmer kan ikke
indvælges i Badminton Fyns eller BD`s bestyrelse.”
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Bilag vedr. foreslåede § ændringer – fortsat.
NUVÆRENDE TEKST:
§ 21 Fortabelse af medlemsret på grund af restance.
Ingen klub kan være i restance med betaling af kontingent til
BADMINTON FYN udover 3 måneder.
Såfremt kontingentet, trods påkrav, ikke betales inden
nævnte restancetids udløb, fortaber vedkommende klub hele
sin medlemsret
og skal ved bestyrelsens foranstaltning - uanset
bestemmelserne i § 22 - slettes som medlem.
Genoptagelse af den således slettede klub kan derefter kun
finde sted, når dens gæld er betalt, og Badminton Fyns
bestyrelse i øvrigt kan godkende genoptagelse.
FORESLÅET ÆNDRET TIL:
§ 21 Fortabelse af medlemsret på grund af restance.
Ingen klub kan være i restance med betaling af kontingent til
BADMINTON DANMARK udover 3 måneder.
Såfremt kontingentet, trods påkrav, ikke betales inden
nævnte restancetids udløb, fortaber vedkommende klub hele
sin medlemsret
og skal ved bestyrelsens foranstaltning - uanset
bestemmelserne i § 22 - slettes som medlem.
Genoptagelse af den således slettede klub kan derefter kun
finde sted, når dens gæld er betalt, og Badminton Fyns
bestyrelse i øvrigt kan godkende genoptagelse.
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