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Jens Dall-Hansen bød velkommen til alle. Håber vi får en god aften med debat, som alle får glæde af. En masse spændende
indlæg. Repræsentanter fra forbund, klubber, DGI og Bevæg for livet er til stede.
Deltagerne præsenterede kort sig selv.

1.

Beslutning / Debat
Godkendelse af repræsentanter
I alt 36 fremmødte: 25 klubrepræsentanter + bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt gæster.
19 klubrepræsentanter med stemmeret + 5 fra bestyrelsen giver 24 deltagere med stemmeret – 2/3 = 16

2.

Valg af dirigent
Knud B. Nielsen blev foreslået og valgt med akklamation.
Knud B. Nielsen takkede for valget – håbede på et godt og sagligt årsmøde og konstaterede derefter årsmødets lovlighed.
Ingen indsigelser mod årsmødets lovlighed - ej heller mod beslutningsdygtigheden.
Altid skriftlig afstemning ved personvalg.
Debat efter hver enkelt beretning, men afstemning samlet efter dem alle.

3.

Kredsen aflægger beretning
Bestyrelsens beretning – fremlagt af Jens Dall-Hansen:
Supplement til den skriftlige beretning
Værdier: Formanden vil gerne have en drøftelse af værdierne på baggrund af 2 historier:
1) Da Jens Dall-Hansen begyndte at spille badminton. Var med sin far – kun voksne spillede badminton dengang! Men
kort tid efter fik han lov til at spille med 5-6 andre drenge. Formand Børge – havde en fin teknik (fin-Børge) – viste
slagene langsomt, så han behøvede ingen IT. Hvad hedder det ovre i den anden side? Svar: baghånd. Det skal I lære til
næste år. Stort arrangement = amtsmesterskaberne i Vingsted – en hal med 5 baner! og tilskuerpladser bagved. Alle var
fyldt op. Mesterskaberne var for alle – store som små, unge som gamle.
2) Lene Struwe Andersen: hvorfor spiller LSA stadig badminton – som veteran. Måtte stoppe som senior pga.
rygproblemer. Efter 6-7 år prøver LSA igen. Det går godt og har fået blod på tanden (passion for) med veteranbadminton. Har deltaget i VM for veteraner. Er i VETU, Badminton Danmark – har et godt sammenhold – et fantastisk
netværk – mange dejlige oplevelser.
Derefter fik forsamlingen 1 minut til at tænke over, hvorfor ”jeg” begyndte at spille badminton og herefter fortælle det til
naboen (10 minutter).
Derefter skulle man finde 1 ord, der beskriver hvorfor, man begyndte at spille badminton: ”tvang”, kammeratskab,
sammenhold, glæde, konkurrence, fællesskab, støt egne børn, indflydelse, hygge, udvikle sine kompetencer, passion,
give igen, oplevelser
Det hele munder ud i de 4 værdier, som forbundet – og kredsen – gerne vil have fokus på:

Fællesskab – Glæde – Oplevelse – Udvikling
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
René Toft: Badminton Danmark prøver i alle sammenhænge at få værdierne med. Også i det politiske program 20172020.
Forbundets repræsentantskabsmøde ændres – allerede fra i år. Nyt navn er ikke fundet, men det skal ikke ”ose” af
kedsommelighed. Man skal virkelig have noget med hjem – noget man kan bruge. Kom med – jo flere jo bedre. Det er
intensionerne, at ”den årlige sammenkomst” fremover skal placeres mere centralt.
Seniorudvalget/Dommerudvalget/Veteranudvalget – fremlagt af Lene Struwe Andersen:
Supplement til den skriftlige beretning – intet

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Jane Thomsen, Grindsted: Kunne man kigge lidt mere på slutspillet, så man ikke skulle rejse så langt.
Lene SA: input modtages med glæde.
Ole K Mortensen, Silkeborg: Samarbejdet med DGI fra næste sæson?
LSA: Vi arbejder på det.
Ole K Mortensen, Silkeborg: 3. division: glæden kan blive ramt af de udgifter, man bliver pålagt. Referee i slutspillet.
En urimelig udgift. Er det rimeligt?
Jens Dall-Hansen: der var faktisk ønske om referees i samtlige runder i 3. division, men man endte med et kompromis
om slutspillet.
Karsten W Hansen: når man kan spille grundspillet uden referee, hvorfor så ikke i slutspillet?
Arne Tophøj, DGI: det er vores mål at udbyde fælles holdturnering for senior, motion og veteran fra næste sæson.
Udvalget har foreslået at Serie 1 ændres til 5 herrer +3 damer
Tom Mikkelsen, Kolding: status på dommerne. Har vi råd til at sende dommere på pension?
Lene Struwe Andersen: nogle klubber kunne måske få uddannet referees.
Ole K Mortensen, Silkeborg: bod på kr. 2000 pr. aktivitet, hvis man ikke har en dommer i klubben. Hvor ligger glæden
i det? Man bør overveje at få det ændret.
René Toft, Badminton Danmark: referees i slutspillet i 3. division må ikke gøres til et problem.
Ole K Mortensen, Silkeborg: taler det ikke ned, men mener, at man alvorligt bør tænke over det.

Ungdomsudvalget – fremlagt af Karsten W. Hansen
Supplement til den skriftlige beretning - intet

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Bo Nielsen, Horn Fårvang: Holdturnering ungdom – har for første gang måttet trække 2 hold fra holdturneringen pga.
pointsystemet.
Karsten W Hansen: synes selv, at man har et godt pointsystem, men der kan selvfølgelig være nogle ting, der skal
kigges på. Vi kigger på det.
Arne Tophøj, DGI: forklarede, hvordan man har prøvet at kompensere for problemet, og hvordan man kan komme uden
om det fremover. Der er dog nødt til at være nogle retningslinjer, som skal overholdes.
Mikael Skov, Varde: er glade for, at man får holdene tilmeldt i de rigtige rækker.
Ole K Mortensen, Silkeborg: fordeling af åbne turneringer??
Karsten W Hansen: Kredsen har slet ikke noget med sæsonplanen at gøre. KWH sidder som Badminton Danmark
repræsentant.
Michael Locht, Højbjerg: Glæde: Højbjerg har haft besøg af Lise Kissmeyer, som har forsket i ”jagten på glæde”. Det
kan anbefales rigtig meget.
Henrik Mejdal, Viborg: planlægning af store stævner samme weekend som klubber har stævner. Bør ikke kunne ske.
Karsten W Hansen: Danmarks Bedste Ungdomshold contra klubstævner – det er de færreste hold, som kan komme med
til DBU, derfor mente man, at det godt kunne gå.
René Toft: samarbejdet mellem DGI og BD er rigtig godt. Kvittering til de personer, der er med i det.
Jens Szabo, Ry/DGI: helt enig med René Toft.
Ole K Mortensen, Silkeborg: skolereformen – der gøres store indsatser i samarbejdet mellem skoler og DGI/Badminton
Danmark. Vil gerne opfordre til at følge andres gode modeller.

Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt vedtaget
Årsmødet blev suspenderet for kåring af:
Årets Leder: Carsten Jakobsen, Kolding Badminton Klub – kåret af Jens Dall-Hansen
Årets ungdomsklub, Hammel Gymnastik Forening Badminton –
kåres af Jens Dall-Hansen førstkommende lørdag i klubben
Årets Træner: Michael Christensen, Grindsted Badminton Klub –
kåres af Karsten W Hansen førstkommende lørdag i klubben
Se indstillingerne på www.badmintonmidtjylland.dk

Kaffepause
Indlæg v/ Bo Jensen, direktør i Badminton Danmark
Præsenterede sig selv og fortalte om arbejdet på kontoret og fremtidsvisionerne. Se Bo Jensens powerpoint om
klubmøder på kredsens hjemmeside under Årsmøde eller via dette link
http://www.badmintonpeople.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=55581
Bos telefon og dør er altid åben.
Indlæg v/ Pia Kruse, Viby Badminton Klub om mandagsfjer:
Viby Badminton Klub startede således op til efterårssæsonen 2015 et træningshold under navnet 'Mandagsfjer' for
voksne i alderen 18-30 år, som ønsker at prøve kræfter med badminton. Deltagerne er ofte nybegyndere eller tidligere
ungdomsspillere, som ønsker at vende tilbage til sporten.
Initiativet har været en succes fra dag ét. Inden første træning var der 28 tilmeldte til holdet – altså, 28 nye medlemmer
til klubben – og ventelisten voksede hurtigt til over 10 personer, som siden er kommet med efter nytår. Det er mange nye
medlemmer i en tid, hvor badmintonsporten ellers kæmper med frafald – især på voksensiden – som flere andre af de
såkaldt traditionelle idrætter.
Idéen opstod på baggrund af flere henvendelser fra unge voksne, som ønskede at spille badminton. De kom til
prøvetræning, men springet fra begynder/let øvet til badminton på turneringsniveau var simpelthen for stort og derfor
havde klubben svært ved at fastholde dem. Det har 'Mandagsfjer' ændret.
Kian Mejdal , DGI
1. april 2016

Viby Badminton Klub har modtaget DGIs Award pris for initiativet – læs mere her:
http://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-oestjylland/artikler/viby-badminton-klub-vinder-dgiaward
Indlæg v/Jesper Munk, Udvikling Danmark – powerpoint kan ses på kredsens hjemmeside eller via dette link
http://www.badmintonpeople.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=55580
Lone Mikkelsen, Kolding: Skolebadminton????
Arrangementet findes – skal være i forbindelse med EM i Kolding i 2017

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Henning Lund – gennemgik regnskabet

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt
5.

Behandling af indkomne forslag:
Infgen forslag

6.

Budget
Fremlæggelse af budget til orientering
Henning Lund forklarede ganske kort det af bestyrelsen foreslåede budget for 2017 og forklarede baggrunden for
ændringen på dommerbudgettet set i forhold til det udsendte materiale.
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen

7.

Valg
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Valg af 2
aktivitetsansvarlige
8. Valg af 1 revisor
9. Valg af 1 revisor
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Valg af repræsentanter til
Badminton Danmarks
repræsentantskabsmøde
28.05.2016 i Idrættens Hus,
Brøndby

Jens Dall-Hansen – genvalgt
Mikael Skov – ikke på valg
Henning Lund – ikke på valg
Lene Struwe Andersen – ikke på valg
Karsten Westergaard Hansen - genvalgt
Pia Kruse – genvalgt
Knud B. Nielsen – ikke på valg
Anne Wind – valgt for 1 år
9 personer med stemmeret
observatører 3 stk. uden stemmeret
Interesserede bedes tilmelde sig hos kredsens sekretær – senest 20. april.
Man arbejder med mere spændende indhold/ny form på repræsentantskabsmødet
– se hvordan på kredsens hjemmeside eller via dette link
http://www.badmintonpeople.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=55584

Navn til de kommende årlige møder efterlyses!!!!!!!!

12. Eventuelt
a. Bo Nielsen, Horn Fårvang til Jesper Munk: Husk friskolerne
b.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Jens Dall-Hansen takkede dirigenten og overrakte en vingave som tak for hjælpen
Tak til alle. Det har været et dejligt årsmøde med gode drøftelser
Årsmødet slut
Kom godt hjem.
kl. 21.59

