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Ordinært repræsentantskabsmøde i Badminton København:
Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.30 i Gladsaxe Søborg Badmintonklub
Fremmødte klubber: Charlottenlund Badminton Klub, Drive Badmintonklub, Gentofte Badminton Klub, Gladsaxe-Søborg Badmintonklub, HB2000, Hvidovre Badminton Club, KMB2010, NBK
Amager, Peder lykke IF, Posten, Ryparken, SAIF, Søvang, Tingbjerg.
Bestyrelsen: Kristian Boye Nielsen (formand), Morten Bilberg Rasmussen (næstformand), Kurt
Mehlsen (Holdturneringsansvarlig), Lars Holmberg (SEU).
Æresmedlemmer: Ole Krogdahl, Torben Aargard, Claus Eskildsen.
Konsulent: Mathias Haulund
Gæster: René Toft (Badminton Danmark) og Tommy Kristoffersen (Badminton – Bevæg dig for
livet.
Dirigent: Tommy Kristoffersen
Referent: Mathias Haulund
Indlæg af Tommy Kristoffersen og Mathias Haulund
Se vedhæftede PP-præsentation
Repræsentantskabsmøde
Mødet blev åbnet af formand Kristian Boye Nielsen, som gav ordet til Tommy Kristoffersen og
Mathias Haulund.
1. Godkendelse af repræsentanter
15 klubber tilstede. 20 stemmeberettigede inkl. æresmedlemmer og bestyrelse.
2. Valg af dirigent: Tommy Kristoffersen
3. Beretning om kredsens virksomhed fremlægges af forretningsudvalg og udvalg
Se vedlagte beretninger.
Ingen spørgsmål fra salen til bestyrelsens beretninger.
Kurt Mehlsen tilføjede til beretningen fra holdturneringsudvalget en opfordring til klubberne om at besvare kredsens henvendelser og opdatere deres kontaktoplysninger på
Badmintonpeople.dk.
Bestyrelsens beretninger blev godkendt.
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René Toft, formand for Badminton Danmark, fik herefter ordet og fortalte om:
 At vi har knækket kurven og ser medlemsvækst på landsplan for første gang i en
årrække. 1980 flere spiller badminton end sidste år.
 Det gode samarbejde med DGI Badminton, som fortsætter fremadrettet med
endnu flere samarbejdsfelter.
 Sportslig succes i 2016 med bl.a. sejr i Thomas Cup, OL-medaljer m.m.
 Status i Badminton Danmark, bl.a. ny politisk struktur i hovedbestyrelsen og forestående forhandling af kontingentstruktur.
Bemærkning fra Flemming Bie, GBK: Det er problematisk, at DMU for hold ligger samtidig med UEM samt opfordring til at kigge efter drengetalenter i U19E.
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Det reviderede regnskab for 2016 fremlagt af Formand Kristian Boye Nielsen.
Regnskabet viser et underskud på kr. 15.728 og en egenkapital på kr. 786.420.
Spørgsmål fra salen til opgørelse over gebyrindtægter fra holdturneringen. Disse er opgjort under indtægter fra holdturneringen.
Regnskabet blev godkendt.
5. Budget og forslag til kontingent for den næste sæson fremlægges
Budgettet for 2017 blev fremlagt af formand Kristian Boye Nielsen.
Bestyrelsen indstiller til, at kontingentet holdes uforandret.
Budgetteret underskud på kr. 84.000. Dette skyldes øgede omkostninger til administration, der går til konsulentstillingen i samarbejde med DGI Storkøbenhavn. Samarbejdet
har til hensigt at yde klubservice og igangsætte udvikling i klubberne.
Budgettet blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til gebyroversigt og ændring af Badminton Københavns love blev
vedtaget.
Se vedlagte forslag.
7. Valg af bestyrelsen
 Næstformand: Morten Bilberg Rasmussen genopstiller ikke. Bestyrelsen bemyndiges til at besætte posten.
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Ingen kandidater til posten som økonomiansvarlig. Bestyrelsen bemyndiges til
at besætte posten.
Ingen kandidater til posten som veteranudvalgsformand. Bestyrelsen bemyndiges til at besætte posten.
Ungdomsspillerudvalgsformand: Lars Paredes genopstiller ikke. Susanne Kauffmann fra GBK blev valgt.
Breddeudvalgsformand: Arne Jensen blev valgt.
Dommerudvalg: Niels Holm Mortensen blev valgt.

8. Valg af repræsentanter til Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde i Vejle den
10. juni:
 Kredsen har 10 pladser. Følgende blev valgt som repræsentanter:
 Flemming Bie (GBK)
 Thomas Irving (SAIF)
 Thomas Olofsson (NBK Amager)
 Kurt Mehlsen (GSB)
 Lars Holmberg (KBK)
 Bestyrelsen bemyndiges til at besætte de resterende pladser.
9. Eventuelt
Ros til Badminton Danmark og DGI Badminton for afviklingen af DMU for hold fra Kurt
Mehlsen. Evalueringen fra de københavnske klubber var positiv, og de ser frem til næste
års arrangement.
Kurt deltager i evalueringsmødet mellem DGI Badminton og Badminton Danmark.

Afslutning v/Formand Kristian Boye Nielsen: En særlig tak til Morten Bilberg Rasmussen
og Lars Paredes for deres store arbejde i kredsen og tak til Tommy Kristoffersen for at
påtage sig dirigentrolle samt alle, der har hjulpet kredsen i løbet af sæsonen.
Tak for i aften.

Status på
Badminton –
Bevæg dig
for livet
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Badminton København
Repræsentantskabsmøde 2017

Status på Badminton Bevæg dig for livet

Orientering om aktiviteter og netværk i København

Vi elsker Badminton Hvordan spreder I glæden ved badminton i jeres lokalområde?

https://www.youtube.com/watch?v=iqPVo8oyqWE

.

Grundlaget for Badminton-BDFL

Værdierne
• Glæde/Leg
• Udvikling
• Oplevelser
• Fællesskab

Strategi
De nye tiltag er udviklet
på baggrund af de ønsker
og behov, klubberne har
tilkendegivet

Mål
• At fastholde og tiltrække nye medlemmer

Indsatsområder
• Klubudvikling og lederuddannelse
• Træningsmiljø
• VoksenBadminton
• Markedsføring af klubben
• Konsulentudvikling

Klubudvikling – foreningsbesøg
- netværksmøder

Klubudvikling – få styrket din klub og gør
den endnu mere attraktiv at være medlem af!
Vi kommer ud i din klub og tager en snak om
jeres udfordringer og ønsker
125 klubudviklingsforløb
653 foreningsbesøg

Netværksmøde - et forum for klubfolk, der
kan inspirere hinanden på tværs af
klubgrænser samt dele udfordringer og
succeser i jagten på at fastholde og tiltrække
nye medlemmer.
146 netværksmøder, hvor 551 klubber har
deltaget

.
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Badmintonprojekt i København

Projektet resultater på nuværende tidspunkt
Udviklingsprojekt med helhedsorienteret indsats – klubudvikling og
aktiviteter går hånd i hånd.
Projektet er et netværk, som bygger på sparring og samarbejde på tværs
af klubberne samt respekt for den enkelte klub.
• 5 klubber er i gang med et Bevæg dig for livetforeningsudviklingsforløb.
• 5 har deltaget i fem netværksmøder i 2016. Yderligere to klubber
inviteres til næste netværksmøde.
• 4 klubber har arbejdet med forældreinvolvering.
• 4 klubber tilbyder miniton. Yderligere en klub opretter miniton i januar
2017. To klubber tilbyder også mikroton (for 2 til 4 år).
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Badmintonprojekt i København

• 10 begynderturneringer er afholdt med sammenlagt over 250
deltagere. Over halvdelen er afviklet uden konsulenthjælp.
• 14 badmintonskoler er afholdt med sammenlagt over 200 deltagere.
• 4 klubber har samarbejdsrelation til lokale skoler.
• 3 klubber har afholdt klubarrangementer i 2016 og klubberne har
planer om arrangementer i 2017.
• Klubberne har arbejdet strategisk med PR og markedsføring af deres
tilbud for børn mellem 3 og 12 år.
• Fire ud af fem klubber har vækst i medlemstal.
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Case fra Islands Brygge
Badminton – 97 nye medlemmer

Klubben har 5 års fødselsdag d. 5. maj 2017
Klubben er gået meget frem det sidste år med 97 nye medlemmer til 311
http://ibbadminton.dk/
• Deltager i et Bevæg dig for livet udviklingsforløb, som foregår sammen med
andre klubber i København.
• Klar plan for rekruttering af børn og unge.
• Tilbud helt ned til Mikroton og Miniton, hvor forældrene også er med.
• Aktivt samarbejde med skolerne
• Sender mange børn til begynderturneringer
• Afholder events som kan tiltrække børn og unge og er synlige på kulturhavns
festival i august.
• Flere fra bestyrelsen har deltaget i kommunikationsworkshop omkring
synliggørelse af klubben og hvordan man kommer på de sociale medier.
• Klubben har flere træningstilbud til voksenmotioner. Der er træner på som står
for fællestræning (Voksenbadminton)

.

Styrk klubbens træningsmiljø

Formålet er at udvikle træningsmiljøet i din
klub, så der skabes endnu mere badmintonliv
og glæde i hallen.

Det foregår ude i DIN klub, for DINE trænere
og tager udgangspunkt i JERES udfordringer.
68 (34)Styrk klubbens træningsmiljø-kurser
Inspirationsvideo om ”Styrk klubbens
træningsmiljø”:
https://www.youtube.com/watch?v=WdpgHnJ
KOGo&t=95s
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Kombination af klubudvikling og
træningsmiljø
Et antal klubber i en region/landsdel arbejder sammen om at styrke klubbens tilbud
for U9 – U11 og U13. Første hold er GBK, Lyngby, CBK, ABC, Drive
Indholdet i forløbet følger i hovedtræk et klubudviklingsforløb.
Fase 1 Kick off netværksmøde for alle klubber og indledende analyse
Fase 4 Statusmøde for alle klubber.

Badmintonkonsulenten har den tætte dialog med klubben i fase 2-3 og 5
Afhængig af klubbens mål og handleplaner tilbyder vi klubben flere ydelser og
aktiviteter i fase 3 (enten alene eller sammen med andre klubber i netværket)

21-04-2017
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VoksenBadminton

Fokus på at få flere voksne i hallen og opleve
glæden ved at spille badminton – Tre nye
træningstilbud:

 VoksenFjer – (inspirationsvideo)
 FleksiFjer
 BadmintonFitness (inspirationsvideo)
156 Klubber har enten sat gang i
VoksenBadminton eller bruge dele af materialet.
Masser af gratis hjælp at hente:
 Opstartshjælp af din badmintonkonsulent
 Instruktørhjælp - Kom godt i gang i hallen
 Markedsføringsmaterialer
 Træningsinspiration

.

Konsulentudvikling
- medarbejdere er klar til at
hjælpe dig
Vi forsøger hele tiden at blive bedre og
skarpere til at hjælpe jer klubber bedst muligt.
Der er badmintonkonsulenter over hele landet
– netop for at vi kan være tæt på den enkelte
klub.
Så brug os 
Mathias Haulund i København
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Markedsføring
- ”Vi elsker badminton”

”Vi elsker Badminton” er et projekt, der hjælper
badmintonklubber i hele Danmark med at
afholde et fedt arrangement. Og din klub kan
være med!
Hvis du tilmelder din klub, får I:
o 3000,- til at afholde et arrangement i jeres
klub
o Gratis workshop, hvor I lærer, hvordan jeres
klub bliver synliggjort i jeres lokalområde
o Stor sandsynlighed for flere medlemmer
Få spredt kærligheden til badminton ud til endnu
flere i dit lokalområde…
Tilmeld din klub på:

bevaegdigforlivet.dk/vielskerbadminton

Video:
https://www.youtube.com/watch?
v=Dw7iHTBcOhk
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Markedsføring
- ”Vi elsker badminton”

”Vi elsker Badminton” er et projekt, der

hjælper badmintonklubber i hele Danmark
med at afholde et fedt arrangement. Og din
klub kan være med!
Vi elsker Badminton Hvordan spreder I glæden ved badminton i
jeres lokalområde?
Snak sammen 2-3 personer i 5 minutter

Tilbagemeldinger fra klubberne
Video:
https://www.youtube.com/watch?
v=Dw7iHTBcOhk
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Badminton Danmarks
repræsentantskabsmøde
10. juni i Vejle
Få Fremtiden på banen!

Første fælles årsmøde mellem DGI
Badminton og Badminton Danmark.
Det bliver en dag fyldt med workshops,
inspiration og netværk på tværs af de to
organisationer, hvor alle med interesse for
badminton kan deltage.
Inspirationsdag, hvor klubledere fra hele
landet mødes og debatterer en række
spændende temaer.
Sæt kryds i kalenderen…
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Velkommen

Indlæg ved Badminton – Bevæg dig for livet
Dagsorden i henhold til lovenes § 15:
1. Godkendelse af repræsentanter.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning om kredsens virksomhed fremlægges af forretningsudvalg og udvalg.
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
5. Budget og forslag til kontingent for den næste sæson fremlægges af den økonomiansvarlige.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af repræsentanter til Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde 10. juni
9. Eventuelt
21-04-2017
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Behandling af indkomne forslag

1) Bestyrelsens forslag til ændringer af Badminton Københavns love til vedtagelse på
repræsentantskabsmødet den 20. april 2017.
§11: Tvivlsspørgsmål samt appel af kendelser
§11 efter 1. afsnit tilføjes: ”Badminton Københavns Holdturneringsudvalg (HU) kan af egen drift
tage sager op vedrørende Holdturneringen til behandling og afgørelse.”
§13: Klubskifte
§13 i 1. afsnit tilføjes: ” … i hver alderskategori (Ungdom, Senior, Veteran).”
§13 i 2. afsnit, 2. linje: ”… bestyrelse…” erstattes af ”…holdturneringsudvalg…”.

§15: Badminton Københavns repræsentantskabsmøde
Under Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, 1. Linje ændres til:
”Dette indkaldes på samme måde og med et varsel på minimum 3 uger”.
2) Bestyrelsens forslag til Badminton Københavns gebyroversigt til vedtagelse på
repræsentantskabsmødet den 20. april 2017.
21-04-2017
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Valg til bestyrelse

•

Formand – Kristian Boye Nielsen – ikke på valg

•

Næstformand – Morten Bilberg Rasmussen – på valg

•

Økonomiansvarlig – vakant

•

Holdturneringsansvarlig – Kurt Mehlsen – ikke på valg

•

Seniorudvalgsformand – Lars Holmberg – ikke på valg

•

Veteranudvalgsformand – Vakant

•

Ungdomsudvalgsformand – Lars Paredes – på valg

•

Breddeudvalgsformand – Arne Jensen– på valg

•

Dommerudvalg – Niels Holm Mortensen – på valg

•

Revisorer – Torben Aagaard – ikke på valg, vakant

21-04-2017
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Valg af repræsentanter

Badminton Danmarks
repræsentantskabsmøde 10. juni i Vejle
Første fælles årsmøde mellem DGI
Badminton og Badminton Danmark.
Fælles transport med bus til og fra
København!
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Eventuelt

21-04-2017

