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Jens Dall-Hansen bød velkommen til alle. Håber vi får en god formiddag og nogle gode, spændende kampe at se. Repræsentanter
fra forbund, klubber, DGI og Bevæg for livet er til stede.
Deltagerne præsenterede kort sig selv.
Årsmødet startede med indlæg vedr. talentudvikling først fra Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, og dernæst fra træner i
Kolding BK, Peter Nedergaard. Begge indlæg vil blive sendt ud til deltagerne og lagt på kredsens hjemmeside –
www.badmintonmidtjylland.dk
Derefter startede selve årsmødet

1.

Beslutning / Debat
Godkendelse af repræsentanter
I alt fremmødte: 18 klubrepræsentanter + bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt gæster.
16 klubrepræsentanter med stemmeret + 4 fra bestyrelsen giver 20 deltagere med stemmeret

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
Resultatmæssigt går det godt for badminton både på landsplan og i kredsen. Det samme gælder på aktivitetsom-råderne.
Stor medlemsfremgang ikke kun via DGI-samarbejdet – også i de ”gamle” klubber.
Badminton Midtjylland er ikke kun den største kreds i BD mht. klubber, men også mht. medlemmer.
Mange og store roser til Kolding BK for arbejdet i forbindelse med EM.Det samme til Grindsted mht. DMU – 9 år i alt.
Silkeborg BK afholder i maj nordiske mesterskaber – Open Nordic– for veteraner.
Dejligt at man klubmæssigt har overskud til så store arrangementer.
Næstformanden i kredsen måtte stoppe midtvejs i sæsonen – dejligt at Peter Nørgaard Jensen ville træde til for resten af
sæsonen.
Hvordan kan vi få et større samarbejde mellem Badminton Midtjylland og de 5½ DGI-landsdele, som ligger i Badminton
Midtjyllands område ??? Meget gerne input fra forsamlingen.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Lars Kaack, Højbjerg: På holdturneringsområdet kunne man godt ønske mere samarbejde på seniorsiden – spec. mht.
slutspillet, så man ikke skulle køre så langt, som man i dag risikerer at skulle køre – kunne ønske sig at de fynske hold kom
lidt mere med i ”puljen”
Svar fra Lene suppleret af HG: grundspilspuljerne er geografisk opdelte, hvilket somme tider vil medføre lange køreture i
slutspillet. Fyn har hidtil ikke været interesseret i at deltage i en stor pulje sammen med de 3 jyske kredse, men det kommer
måske senere.
Arne Tophøj, Thorsager Rønde/DGI: Det kunne på sigt være dejligt om alt materiale blev sendt ud til samtlige klubber i
området – uanset om de var medlem eller ej.

Seniorudvalget/Dommerudvalget/Veteranudvalget – fremlagt af Lene Struwe Andersen:
Supplement til den skriftlige beretning
Senior/Veteran: har samarbejdet med DGI i år på holdturneringsområdet– skal sikkert justeres til næste sæson. Hører gerne
hvordan klubberne har mærket opdelingen af administrationen af rækkerne: senior Serie 2, 3 og 4 administreret af Badminton
Midtjylland, men DGI landsdelene administrerede motions- og veteranrækkerne.
Har haft brugerundersøgelse i Kredsserien Vest og Serie 1 Vest mht. antal spillere på holdene. Over 50 % af klubberne
ønskede ingen ændringer.
Jyske mesterskaber Veteran blev desværre aflyst grundet for få tilmeldinger.
På landsplan arbejder man sammen med DGI omkring DM både individuelt og for hold.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen

Ungdomsudvalget – fremlagt af formanden, da USU-formanden havde fået forfald på grund af
sygdom
Supplement til den skriftlige beretning - intet

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen kommentarer fra forsamlingen, men JDH nævnede lige træningssamlingerne – set i relation til det Jens Maibom havde
snakket om i sit indlæg.

Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt vedtaget
Renè Toft, formand for Badminton Danmark fik ordet for en kort bemærkning:
Kredsgrænser: kredsene er ikke alt for villige til at ville ændre grænserne.
Det er rigtig positivt, at der er kommet godt gang i medlemstallet – men endnu bedre: der er grobund for mere. Skolereformen er
heldigvis ved at ”trække lidt i land”, men den har samtidig fået mange klubber ”op af stolene”
Samarbejdet med DGI går rigtig godt. Det er til dansk badmintons fordel. Arbejder på at der fra 1. januar 2018 er fælles

administration. Det er ikke en sparekniv, men skulle gerne blive et gode for alle involverede.

Der har selvfølgelig været fejl, men vi er gode til at undskylde og så arbejde videre. Den sidste hurdle vil måske blive på det politiske
plan.
Skal i løbet af dette år have genforhandlet kontingentaftalen med kredsene.
Kommer med forslag om en ny struktur i Hovedbestyrelsen: 9 personer i stedet for som nu 13. Hver enkelt medlem i HB skal have en
funktionsbeskrivelse – et område, som man har ansvar for.
Omtalte også det komme årsmøde den 10. juni i Vejle.
HT struktur: det er vi i gang med i forbundet. Ændring vil smitte af ned i kredsene.
Jens Dall-Hansen: vi har ikke noget imod at kigge på grænserne og fornemmer, at der er den samme holdning i flere af de andre
kredse.

4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Henning Lund: gennemgik regnskabet: samme fejl som sidste år: har budgetteret med underskud – kommer ud med
overskud

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt
5.

Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag

6.
7.

Fremlæggelse af budget til orientering
Henning Lund forklarede ganske kort det af bestyrelsen foreslåede budget for 2018
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”: Ingen

Valg
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Valg af 2 aktivitetsansvarlige

8.
9.
10.
11.

Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisorsuppleant
Valg af repræsentanter til
Badminton Danmarks
repræsentantskabsmøde 10. juni
2017 i Vejle

Jens Dall-Hansen – ikke på valg
Peter Nørgaard Jensen - nyvalgt
Henning Lund – genvalgt
Lene Struwe Andersen – genvalgt
Karsten Westergaard Hansen - ikke på valg
Pia Kruse – ikke på valg
Knud B. Nielsen – genvalgt
Anne Wind – valgt for 1 år
28 personer med stemmeret
observatører 3 stk. uden stemmeret
Interesserede bedes tilmelde sig senest 14. maj på Badminton
Danmarks hjemmeside
http://badminton.dk/cms/?&pageid=24251
Når tilmeldingsfristen er slut vil bestyrelsen udpege de personer, som
får stemmeret (hvis der melder sig flere end 28)

12. Kåring af Årets titler

12.
a.
b.
c.

Årets Leder: Morten Bødskov, Højbjerg Badminton Klub – kåret af Jens Dall-Hansen
Årets ungdomsklub, Højbjerg Badminton Klub – kåret af Jens Dall-Hansen
Årets Træner: Nikolaj Krøjgaard Lehrmann, HA85 Hvinningdal – kåret af Jens Dall-Hansen
Se indstillingerne på www.badmintonmidtjylland.dk
Eventuelt
JDH: reklamerede for OpenNordic for veteraner i Silkeborg – der mangler deltagere i de yngre rækker.
Årsmøde en lørdag formiddag. Ingen kommentarer fra forsamlingen
Inge-Birthe Gavnholt, DGI – hvad gør vi i vores område. Kommunikation til klubberne som hovedemne for et
samarbejde – gerne via en fælles styregruppe. Evt. kigge på aktiviteterne – talentudvikling/kredstræning.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Jens Dall-Hansen takkede dirigenten og overrakte en vingave som tak for hjælpen
Tak til alle.
Årsmødet slut
God fornøjelse ved semifinalerne i EM
kl. 12,15

