Velkommen til
Badminton Sjælland’s Årsmøde (Repræsentantskabsmøde) 2015
Et anderledes årsmøde
Onsdag den 29. april 2015 kl. 18.00 i Taastrup Idræts Haller
indkaldes til Årsmøde i Badminton Sjælland med følgende dagsorden.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Konstatering af mødets lovlighed
4. Optælling af fremmødte repræsentanter
5. Beretning om kredsens virksomhed (se vedlagte beretninger fra formand + udvalgsformænd)
6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
7. Behandling af indkomne forslag: Ingen
8. Temaemne: Holdturneringen i fremtiden.
Efter opstarten af samarbejdet mellem BD og DGI, ved etablering af ”Udvikling Badminton”, er
vi nu kommet til planlægning af ”fælles holdturnering”. Udviklingen går hurtigt, og det er aftalt,
at holdturneringen for ungdom bliver fælles fra sæson 2015-16, for senior/veteraner fra sæson
2016-17, hvorfra en fælles plan for ”Åbne turneringer / Stævner” også bliver dannet.
Badminton Sjælland’s bestyrelse ønsker indflydelse på dette arbejde/planer, og har et oplæg,
vi gerne vil fremlægge/diskuterer på dette Årsmøde.
En form for arbejdsgrupper vil blive brugt.
9. Valg af bestyrelse:
a. Valg af formand, Jack Schytt - er ikke på valg
b. Valg af økonomiansvarlig: Kresten Valdal - er villig til genvalg
c. Valg af 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer:
Valg af Næstformand: er ikke besat – ingen opstillet
Valg af Seniorspilleudvalgsformand - Anders Nielsen er villig til genvalg
Valg af Ungdomsudvalgsformand - Søren Jakobsen går i utide,
bestyrelsen foreslår Hans Jørn Hansen
Valg af Veteranspilleudvalgsformand - Søren Nielsen er ikke på valg
Valg af Dommerudvalgsformand - Jack Schytt er ikke på valg
Valg af diverse udvalgsmedlemmer - ingen opstilles af bestyrelsen - de valgte
udvalgsformænd konstituerer selv udvalgene
10. Valg af BS-repræsentanter + observatører til BD’s repræsentantskabsmøde den 30. maj. 2015
Antallet vil blive oplyst på mødet. Antallet er afhængig af medlemstallet i BS.
11. Valg af revision
a. Valg af 2 kritiske revisorer - Ole Holm og Finn Jensen villig til genvalg
b. Valg af 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt:
Præsentation af/om ”Udvikling Badminton” ved Ib Møller Pedersen og Tommy Kristoffersen.
13. Valg af mødested for næste Årsmøde (2016)
Love for Badminton Sjælland § 20 lyder:
”På repræsentantskabsmødet er hver medlemsklub berettiget til at stille med 1 repræsentant for hver påbegyndt 200 aktive medlemmer.
Dog kan ingen klubber have flere repræsentanter end kredsens bestyrelse tæller. På mødet har kun personligt fremmødte
klubrepræsentanter samt medlemmer af kredsens bestyrelse og de i § 30 nævnte udvalg stemmeret. Ingen personer har mere end ’en
stemme. Ingen klub kan stille med stemmeberettigede repræsentanter, såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt. Alle fremmødte har
taleret.

Badminton Sjælland
Jack Schytt (formand)

