Fælles repræsentantskabsmøde og idrætskonference
Badminton 2018
Mødedato og sted

Torsdag den 22. marts 2018, kl. 19.00.
Nørre Vedby Hallen, Vigvej 8, 4840 Nørre Alslev

Dirigent

Erik Høi

Referent

Camilla Hesteng

Velkomst

Inden den ordinære dagsorden bød Christian Oldin velkommen.
Han lagde vægt på ønsket om et tættere samarbejde og udnyttelse af de ressourcer vores idræt har til rådighed.
Derefter bød han velkommen til Bo Wendel fra RSL, Carsten Brink
fra Forza, Jack Schytt fra Badminton Sjælland og Lars Uhre som er
afdelingsleder for Bredde og Udvikling.
Badmintonkonsulent Christina Zenteno fortalte om træneruddannelse, Badmintonforum som holdes 26. maj i Vejle og om badmintontilbud som foreninger ønsker i sæson 2018/19.
Læs mere om træneruddannelse her
Læs mere om badmintonforum her
Se badmintontilbud i Storstrømmen her

Dagsorden
Referat
1. Godkendelse af repræsentanter Repræsentanter fra klubber på Lolland-Falster:
fra klubber på Lolland-Falster
Nakskov Badminton Club: 1
Sakskøbing Badminton- Og Tennis Klub: 2
Storstrømmen/Kippinge Idrætsforening: 3
Stubbekøbing Badmintonklub: 4
Østfalster Badmintonklub: 3
Kraghave Badmintonklub: 2
Ønslev Eskilstrup Badminton Klub: 2
Søllested Badmintonklub: 1
Bestyrelsesmedlemmer: 5
Seniorudvalget: 1
2. Valg af dirigent
Erik Høi blev valgt som dirigent.

3. Valg af stemmetællere
4. Beretninger

Mødet er lovligt indvarslet.
Der vælges ikke stemmetællere.
Dog vælges dette hvis der bliver behov for det.
Formand for Badminton Lolland-Falster Christian Oldin fremlagde
sin beretning.
Han fortalte at medlemstallet for 2017 er varslet og at udviklingen
ikke ser så slem ud som forventet, men at der skal en indsats til
en positiv udvikling, da der er udfordringer i Lolland-Falsters område.
I aften skal vi fejre vores sejre, stor ros og tak til alle de fremmødte klubber.

Kredsen gør et stort stykke arbejde for at klubberne får så meget
hjælp og sparring som de har brug for, samtidig kræver det også
at klubberne bakker op om kredsens arbejde.
Kredsen vil i kommende sæson arbejde på, at komme endnu mere
i dialog med klubberne så vi sammen kan afstemme forventninger
og ønsker til kredsens arbejde. Det er vigtigt, at klubberne også
bakker op og involverer sig i kredsens arbejde.
Se skriftlig beretning her
Beretningen blev godkendt.
Formand for DGI Storstrømmen Badminton Torben Frank fremlagde sin beretning.
Torben fremhævede, at det er en historisk dag, at DGI og BDLF nu
er nået så langt i samarbejdet, at vi kan holde et fælles møde.
Det er et godt signal at sende til vores medlemsforeninger, at vi
kan samarbejde og står sammen. Samarbejdet er til stor gavn for
alle vores medlemsforeninger.
Håber vi fremadrettet kan arbejde sammen om badminton i skolen
og SFO, det er her vores nye medlemmer er.
Vi har allerede et godt samarbejde om træneruddannelse og begynderturneringer, lad os fortsætte med det.
Hvert år holder vi en Badminton Camp på Bogø i sommerferien, i
år kan vi fortælle at der på nuværende tidspunkt kun er 5 ledige
pladser tilbage, det er en stor succes og dejligt at opleve så stor
opbakning.
Hvis I har nogle spillere der ønsker at deltage, skal I skynde jer at
få dem tilmeldt.
Se skriftlig beretning her
Beretningen blev godkendt.
Næstformand Henrik Andersen fortalte om udviklingen i DGI Storstrømmens individuelle turneringer.
Vi har i denne sæson holdt 9 individuelle turneringer, 5 begynderturneringer og 4 pointgivende.
Der har været 25 % fremgang i antal tilmeldinger, som især også
kan ses på turneringerne på Lolland-Falster.
Vi er rigtig gode til at holde turneringer, i de næsten 1000 kampe
vi har afviklet, er der kun en kamp som startede 15 min for sent.
Se skriftlig beretning her
Beretningen blev godkendt.
Formand for ældreudvalget Gorm Rimdal fremlagde sin beretning.
I denne sæson har vi holdt 5 60+ turneringer med 718 deltagere,
144 i gennemsnit. Spillerne er fra 60 – 92 år.
Vi booker kun haller med mindst 10 baner til rådighed, da efterspørgslen er så stor, og vi gerne vil have så mange med som muligt.
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I næste sæson holder vi 60+ turneringer i de samme haller som i
år. Møn, Herlufsholm, Eskilstrup, Køge og Maribo.
Ældreudvalget står også for at holde skoleturneringer, og har i
denne sæson holdt 4 stk.
Se skriftlig beretning her
Beretningen blev godkendt.
SSU Formand Sven Erik Nyman fortalte om holdturneringen og arbejdet med ældrebadminton.
En tilføjelse til den skriftlige beretning, det er vigtigt at klubberne
overholder deadline ved klubskifter.
Sven Erik har været med i badmintonarbejdet i 32 år og for første
gang i år er LF-Mesterskab for senior aflyst, det samme skete med
LF-Mesterskab for veteran og motion.
Desværre oplever vi at der efter aflysning kommer tilmeldinger,
det gør det rigtig svært at planlægge et mesterskab.
Opfordring til at klubberne bakker op om mesterskabet og overholder deadline.
Nu er alt ikke negativt, vi har holdt 3 ældrestævner med 70 – 85
deltagere kun fra Lolland Falster, det er rigtig flot.
Der vil komme en indkaldelse til møde om holdturneringen, med
fokus på at få flere hold til at deltage i turneringen, det er nødvendigt hvis vi ønsker at beholde en god holdturnering på Lolland-Falster.
Se skriftlig beretning her
Beretningen blev godkendt.
UBU Formand Preben Albers var syg.
Se skriftlig beretning her
Beretningen blev godkendt.
Kredstræner Kim Vennegaard var forhindret i at deltage.
Se skriftlig beretning her
Beretningen blev godkendt.
5. Regnskab fra BADLF
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse af handlings- og
arbejdsplan for det kommende års
arbejde

Kurt Johansen fremlagde regnskabet
Regnskabet godkendt. Se regnskabet her
Ingen indkomne forslag
Henrik Andersen fremlagde handlingsplanen for Badminton i DGI
Storstrømmen 2018/19.
Se handlingsplanen her

8.
Valg af:
BADLF
a. Valg af næstformand for 2 år

BADLF
Næstformand Kurt Johansen blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Anne Lise Ibsen blev genvalgt
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b.

c.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
for 2 år.

Valg af suppleant til bestyrelsen

Valg af SU-medlemmer
Valg af USU medlemmer
Valg af UBU medlemmer
Valg af revisor for 2 år
Valg af revisorsuppleant for 1
år
DGI
9. Udvalgsmedlem for 2 år på valg er:
Christian Mortensen
d.
e.
f.
g.
h.

Bestyrelsesmedlem Preben Albers blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Sven Erik Nyman blev genvalgt.
Sven Erik har været meget i tvivl om han skulle fortsætte, men
har sagt ja til at tage en sidste 2-årig periode.
Irrelevant, da der mangler stadig mangler et bestyrelsesmedlem
for en 1-årig periode.
Dirigenten opfordrede klubberne til at gå hjem og tænke over en
mulig kandidat til posten som udvalgsmedlem.
Opfordring fra formand Christian Oldin om at melde sig eller finde
en person der er villig til at lave et par timers arbejde for kredsen.
Erik Høi valgt for en 2-årig periode
Ingen kandidater
Ingen kandidater
Walter Harenberg blev genvalgt for en 2-årig periode
Hans Erik Tage fra Nakskov blev genvalgt som revisorsuppleant.
DGI
Udvalgsmedlem Christian Mortensen blev genvalgt.
Suppleanter for 1 år.
Der var ingen der meldte sig til posten. Hvis nogen kommer i
tanke om en oplagt kandidat, henvender de sig til Torben Frank.

Valg af:
Suppleant for 1 år på valg er:
Jonas Kaare Nielsen og Carsten
Jensen
10. Eventuelt

Christian Oldin oplyste, at bestyrelsen ønskede at ændre navnet
fra Badminton Lolland-Falster til Badminton Lolland-Falster og
Møn, men at dette nok først skulle godkendes i Badmaniton Danmark, derfor blev det ikke foreslået inder pkt. 6.
Ingen indvendinger mod forslaget.
Sven Erik Nyman fortalte at man har valgt at genindføre en tradition hvor vinder af LF-mesterskabet får et skilt til hallen.
NBK (Nykøbing Badminton Klub) modtog skilt.
Erik takkede for et godt møde og vi sluttede med et hurra for badminton.
TF takkede dirigent Erik Høi for et godt stykke arbejde.

Oplæg af Lars Uhre, afdelingsleder

Se oplæg her

Badminton
Bredde og Udvikling
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