Referat for Badminton Sjællands Årsmøde den 29. april 2015
(Referat skrevet med ”blåt” med dagsorden som skabelon)

Velkommen til
Badminton Sjællands 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
Torsten Berg blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent
Ellen Schytt blev valg som referent.
3. Konstatering af mødets lovlighed
Dirigenten meddelte, at mødet var lovligt iflg. Lovene efter hans opfattelse, og forsamlingen tilsluttede sig
dette.
4. Optælling af fremmødte repræsentanter
Der var fremmødt 34 stemmeberettigede.
5. Beretning om kredsens virksomhed (se vedlagte beretninger fra formand + udvalgsformænd)
Formanden uddybede sin beretning. Ingen af udvalgsformændene uddybede deres beretning, hvorefter vi
gik til spørgsmål fra salen.
Diverse spørgsmål og kommentarer fra salen blev besvaret af bestyrelsen:
Steen Fladberg / Køge – badminton skal markedsføres bedre. Bestyrelsen har planer herom og hører gerne
nærmere fra Steen.
Lennert Hartmann Nielsen / Ishøj – hvorfor kan volleyball og floorball trække nye medlemmer. Måske
nyhedens interesse lokalt?
Jan Kryger / TIK – Lange svartider vedrørende holdturneringsadministration. Ændringer på vej, beskrives
under Eventuelt.
Birgit Eriksen / DJC – DJC fylder 31 år, + ønsker de bedste dommere til 1. div. De bedste dommere, der er til
rådighed, bliver udtaget.
Kenneth Højlund / Solrød – Badmintonsporten er blevet dyr at dyrke.
Beretningerne blev derefter godkendt.
6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kresten Valdal (økonomiansvarlig) fremlagde regnskabet og balancen.
Med forklaring på de vigende indtægter, og derved underskud, blev regnskabet og balancen vedtaget.
7. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag var indkommet.
Herefter suspenderede dirigenten årsmødet, så punkt 8 kunne afvikles (kl. 19:10)
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 Sjællands 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.
Der blev dannet et ”arbejdspapir” til bestyrelsen, som sammenfatter debattens ideer/hovedpunkter
Før mødet blev genoptaget fik Badminton Danmark’s formand Rene Toft ordet.
Han gennemgik kort HB’s arbejde med at finde en ny direktør og de fokusområder, som BD’s organisation i
fremtiden skal arbejde med:
• En service afd.

• Forretnings afd.
• Bedre økonomisk styring
• Elite – som hidtil
• Event – som hidtil
• Overordnet mere klubvendt
Yderligere fortalte RT om DGI-samarbejdet / 25-50-75 projektet.
Derefter blev suspenderingen at årsmødet ophævet af dirigenten, og resten af punkterne blev gennemført
(kl. 21:00):
9. Valg af bestyrelse:
a. Valg af formand, Jack Schytt - er ikke på valg
b. Valg af økonomiansvarlig: Kresten Valdal - er villig til genvalg
Kresten Valdal blev valgt
c. Valg af 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer:
Valg af Næstformand: er ikke besat – ingen opstillet
Ingen Næstformand blev valgt
Valg af Seniorspilleudvalgsformand - Anders Nielsen er villig til genvalg
Anders Nielsen blev valgt
Valg af Ungdomsudvalgsformand - Søren Jakobsen går i utide,
bestyrelsen foreslår Hans Jørn Hansen
Hans Jørn Hansen blev valgt
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
Ingen udvalgsmedlemmer blev valgt
Bestyrelsen og de enkelte formænd 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.
Antallet er 9 repræsentanter og 3 observatører.
Følgende repræsentanter blev valgt:
Steen Fladberg / Køge
Finn Diwas / Jægerpris + dommerudvalget
Lennart Hartmann Nielsen / Ishøj
Jan Kryger / TIK
Leon Ringbo / Slagelse
Klavs Andreasen / BS
Birgit Eriksen / BS
Bjarne Eriksen / BS
En som bestyrelsen kan vælge (bestyrelsen har efter årsmødet valgt Søren Espersen / Solrød)
Observatører:
Kirsten A Andersen / (DGI)
2 som bestyrelsen kan vælge.
11. Valg af revision
a. Valg af 2 kritiske revisorer - Ole Holm og Finn Jensen villig til genvalg
Både Ole Holm og Finn Jensen blev valgt
b. Valg af 1 revisorsuppleant
Ingen blev valgt, bestyrelsen kan vælge en.
12. Eventuelt:
Præsentation af/om ”Udvikling Badminton” ved Ib Møller Pedersen og Tommy Kristoffersen.
Ib Møller gennemgik Udvikling Badmintons visioner og arbejdsgrundlag for deres virke.
Senere vil Ib Møller’s dokumentation (Power Point) blive lagt på BS-hjemmeside
13. Valg af mødested for næste Årsmøde (2016)
Taastrup blev valg, og bestyrelsen vælger dato og tid.

