Referatet fra Badminton Fyns
repræsentantskabsmøde 2014
1. Godkendelse af stemmeberettigede klubrepræsentanter samt
en konstatering af, hvem der i øvrigt deltager i mødet med eller
uden stemmeret.
01.01. Uddeling af pokaler og udmærkelser.
01.02. valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen blev valgt som
dirigent.
01.03. beretningen om Badminton Fyn s og udvalgenes
virksomhed: Med enkelte bemærkninger fra UEU vedrørende
Hold DM for U15. Samt bemærkninger fra formanden
vedrørende medlemstilbagegang og det fremtidige arbejde i
bestyrelsen, blev beretningen enstemmigt godkendt.
2. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse og det løbende regnskab, samt kommende
sæsons budget til orientering: Regnskabet blev enstemmigt
godkendt.
3. Behandling af indkomne forslag. (Herunder lovændringer)
Grundet ny kontingent struktur foreslås § 6 ændret.
Grundet ændring i § 6 foreslås § 21 ændret.
Begge ændringer blev enstemmigt vedtaget.
4. Valget af bestyrelse og udvalg § 17 og 18.
04.01. valg af formand: Martin Andersen valgt.
04.02. valg af bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Færch og
Wenke Johansen ønskede ikke genvalg, ingen andre valgt.
04.03. Valg af to suppleanter til bestyrelsen: Vakant
04.04. Valg af senioreliteudvalg: Vakant
04.05. valg af ungdomseliteudvalg: Jørgen Færch, Wenke
Johansen og Lars Lyskjær ønskede ikke genvalg. Grundet ny
struktur: Foreslås, at Henrik Madsen, Kerteminde, indgår i den
nye struktur, derfor vælges Henrik under forudsætning af, at

den nye struktur vedtages.
04.06. valg af breddeudvalg: Vakant
04.07. valg af revisor: Lasse Alkærsig, Nyborg - valgt for en
toårig periode.
5. Orientering fra Badminton Danmark omkring kontingentstruktur
m.m.
6. Eventuelt:
Badminton Danmarks repræsentant formand René Toft
orienterede om Badminton Danmarks projekt ”Fler´ fjer” samt
om samarbejdet mellem Badminton Danmark og DGI. Det blev
understreget, at der ikke er tale om sammenlægning af
Badminton Danmark og DGI. Oplægget fra formand René Toft
gav anledning til en livlig debat.
Det der er vigtigt, er at få de gode historier fortalt. Endvidere
blev det oplyst, at Badminton Danmark over en fireårig periode
vil søsætte 200 foreningsudvikling projekter.
Frede Kruse Christiansen afsluttede repræsentantskabsmødet og
takkede for god ro og orden.
Referat skrevet af Wenke Johansen, 9. april 2014.

