§§
LOVE
Badminton Danmark
Badminton Midtjylland
§ 1. Navn, område og adresse
KREDSENS NAVN ER – Badminton Midtjylland og dens område er de gamle Vejle, Viborg,
Ribe, Ringkøbing og Århus Amter. Kredsens officielle postadresse er sekretariatet.
§ 2. Indordning i forbund
skal være medlem af BADMINTON DANMARK (BD) under DANMARKS IDRÆTS-FORBUND
(DIF) og Badminton World Federation (BWF)
Alle medlemmer under Badminton Midtjylland er underkastet de love og bestemmelser, som de
nævnte centralforbund måtte fastsætte.
§ 3. Formål
Badminton Midtjyllands formål er at samle alle badmintonspillende foreninger (klubber), der har
hjemsted inden for det i § 1 nævnte område, og som overordnet faglig og administrativ myndighed
varetage klubbernes interesser til fremme af badmintonspillet og derved bidrage til fremme af dansk
amatør-idræt.

Almindelige bestemmelser
§ 4. Forretningsgang
Enhver sag, der skal behandles eller ønskes behandlet af kredsen eller et af kredsens stående udvalg,
skal fremsendes gennem det nærmeste højere led, altså for klubmedlemmers vedkommende gennem
den pågældende klub til kredsen.
Sager, der af bestyrelsesmedlemmer ønskes behandlet af kredsen eller højere instans, skal af
vedkommende klub fremsendes uden unødig forsinkelse, ledsaget af de udtalelser med tilhørende
bilag, hvortil sagen måtte give anledning.
§ 5. Medlemskab
a) Optagelse og indmeldelse:
Som medlem af kredsen kan optages enhver klub af badmintonspillere (afdeling af en
idrætsforening) indenfor kredsens område, forudsat at klubbens love kan godkendes af kredsens
bestyrelse og forudsat at klubbens ledelse og medlemmer er amatører.
Klubber, der som sådanne - eller som led i en større organiseret sammenhæng - over for det
offentlige og det offentliges love og bestemmelser herom, drives som egentlig forretningsmæssig
virksomhed, kan ikke optages som medlemmer i kredsen.
Enhver klub (forening), som ønsker sig optaget, må indsende begæring herom til kredsens
bestyrelse. Begæringen skal være ledsaget af et eksemplar af klubbens love, oplysning om
formandens navn og nøjagtig postadresse samt eventuelt telefonnummer og
endvidere om antallet af medlemmer over 18 år, under 18 år og passive.
Indmeldelse kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året, men regnes fra begyndelsen af det
kalenderår, i hvilket indmeldelsen finder sted. Angående kontingentbetaling henvises til § 6.
b) Udmeldelse og slettelse på grund af restance:
Klubbers udmeldelse af kredsen skal ske skriftligt til kredsens postadresse med mindst 3 måneders
varsel forud for regnskabsårets afslutning (30. juni). Kontingentet for den sæson (1. juli-30. juni),
hvori udmeldelsen sker, skal betales fuldt ud, ligesom andre økonomiske mellemværender mellem
det udtrædende medlem og kredsen skal være afviklet, inden udmeldelsen er gyldig.
Hvis udmeldelsen sker efter 1. april skal klubben betale kontingent for hele den efterfølgende
sæson.
Såfremt en klub pådrager sig kontingentrestance eller anden økonomisk restance ud over 3
måneder, og restancerne ikke betales inden for fastsat frist eller påkrav, kan den pågældende klub
slettes som medlem på grund af restance. Genoptagelse kan kun finde sted, når gælden er betalt.

§ 6. Kontingent, abonnementsafgift og statistisk skema
a)Kontingent:
Klubberne skal betale et årligt kontingent til Badminton Danmark. Kontingentet fastsættes på
Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde, jf. Reglement for medlemskab af Badminton
Danmark. Klubbernes kontingent fordeles mellem forbund og kreds efter den af forbundets
repræsentantskabsmødes vedtagne fordelingsnøgle, jf. bilag A til Reglement for medlemskab af
Badminton Danmark
b) Fællesbestemmelser for ovennævnte ydelser:
Enhver klub skal hvert år – senest på den i skemaet angivne dato – tilbagesende i nøjagtig udfyldt
stand et fra DIF kommende statistisk skema, der udfyldes efter den metode DIF har fastsat. På basis
af det opgjorte medlemstal foretages såvel kontingentberegningen som fastsættelsen af obligatoriske
abonnementsafgifter.
Klubberne skal afregne med forbundet til de udsendte terminer (for nuværende i marts/april måned).
Passive medlemmer, hvorved forstås sådanne, der alene er medlemmer af en klub for at støtte denne
økonomisk, er kontingentfri til Badminton Danmark.
Sådanne passive medlemmer kan ikke indvælges i Badminton Midtjyllands og Badminton
Danmarks ledelse.
§ 7. Kredsens opgaver
Som overordnet faglig og administrativ myndighed inden for badmintonidrætten i Badminton
Midtjyllands område har kredsen følgende opgaver:
a) at virke for samarbejde i såvel idrætslig som administrativ henseende mellem kredsens
medlemmer
b) at repræsentere og i almindelighed varetage sine medlemmers interesser såvel indadtil som
udadtil
c) at medvirke til samarbejde med landets øvrige kredse
d) at våge over overholdelse af Badminton Danmarks amatørreglement og Badminton Danmarks
ordensreglement
e) at være fællesorgan gennem Badminton Danmark for sine medlemmer over for offentlige
institutioner og udenlandske hovedorganisationer, til hvilke henvendelser derfor kun må ske
gennem kredsen, jf. den i § 4 fastsatte forretningsgang
f) at forvalte de af Badminton Danmark til rådighed for kredsen stillede midler
g) at overvåge overholdelsen af de for badmintonspillet af Badminton Danmark bekendtgjorte
spilleregler m.v.
h) at tilrettelægge og administrere kredsens holdturnering
i) at afholde turnering om kredsens individuelle mesterskaber
j) at varetage fornøden bekendtgørelse af de i Badminton Danmark fastsatte love og trufne
bestemmelser samt i fuld udstrækning sørge for disses efterlevelse inden for kredsen
k) i kredsens spilleudvalg at træffe afgørelser i stridigheder i forbindelse med de af Badminton
Midtjylland udskrevne turneringer.
§ 8. Spilleregler
Som spilleregler for alle medlemmer under Badminton Danmark gælder de af Badminton World
Federation til enhver tid fastsatte.
§ 9. Love og bestemmelser
Badminton Midtjyllands love og reglementer m.v. samt Badminton Danmarks love og øvrige
reglementer m.v. gælder umiddelbart for klubberne samt disses medlemmer. Klubberne skal følge
de af kredsen eller Badminton Danmark til enhver tid givne vejledninger for badmintonturneringer,
for oprettelse af nye klubber, for instruktører i badminton og for dommere m.v.
Klubbernes love skal til stadighed være i overensstemmelse med reglerne for medlemskab.

§ 10. Bistand for kreds og forbund
Klubberne og disses medlemmer er forpligtet til at yde såvel Badminton Danmark som Badminton
Midtjylland og disses myndigheders organer enhver bistand og give alle de oplysninger, der
måtte forlanges til varetagelse af henholdsvis forbundets og kredsens opgaver, herunder besvare
skriftlige henvendelser indenfor den i pågældende skrivelse fastsatte frist.
§ 11. Tvivlsspørgsmål samt anker over kendelser
Klubberne kan indanke tvivlsspørgsmål (dette gælder ikke holdturneringen, se turneringsreglement)
for kredsens bestyrelse, der i øvrigt selv kan forlange sig forelagt sager om forseelser begået af
klubber eller disses medlemmer, ligesom kredsen kan forlange, at klubberne skal skride ind mod
forseelser begået af klubbens medlemmer.
Protester i forbindelse med afvikling af holdturneringen fremsendes til det pågældende spilleudvalg,
der behandler protesten efter de vedtagne forretningsordner. Disse afgørelser kan efter de gældende
regler ankes til Badminton Danmarks ankeinstans. Kredsens kendelser om udelukkelse af klubber
eller klubmedlemmer kan gennem kredsen indankes for Badminton Danmarks
hovedbestyrelse.
Hovedbestyrelsens afgørelse kan - for så vidt det ikke angår spillereglernes forståelse - inden 14
dage efter, at den er meddelt vedkommende, indankes for Badminton Danmarks appeludvalg.
Badminton Danmarks appeludvalgs kendelser kan inden 14 dage fra disses modtagelse af en af
sagens parter appelleres til DIF´s amatør og ordensudvalg. Krav om sådan appel indsendes ad den
almindelige forretningsvej.
§ 12. Åbne turneringer
Ved åbne turneringer forstås sådanne, i hvilke deltagelse står åben for ethvert medlem af et under
IBF hørende forbund med kredse og klubber. Åbne turneringer må ikke afholdes uden forud
indhentet bemyndigelse fra Badminton Danmarks hovedbestyrelse, eller uden at denne har
godkendt turneringens propositioner.
Ansøgninger om tilladelse til afholdelse af åbne turneringer sendes til Badminton Danmark.
§ 13. Sæson og sæsonprogram
Badminton Danmarks sæson strækker sig over perioden 1. juli til 30.juni. Badminton Midtjyllands
sæson regnes også som denne periode.
Senest den 1. september fremgår de planlagte arrangementer af kredsens hjemmeside.

Badminton Midtjyllands årsmøde
§ 14. Deltagere, valg og virksomhed
Hver klub har på årsmødet én stemme for hver påbegyndt 100 aktive medlemmer, dog maksimum 3
stemmer. Bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt
fremmøde på årsmødet.
Opgørelse af klubbernes antal af repræsentanter sker på basis af de medlemstal, som klubberne i
januar måned den pågældende sæson har indberettet til Danmarks Idrtæts-Forbund via
medlemstalsportalen.
Herudover har alle klubmedlemmer og æresmedlemmer taleret.
Årsmødet, som er højeste myndighed i alle kredsens anliggender, vælger medlemmer til
bestyrelsen, repræsentanter til Badminton Danmarks årsmøde og revisorer og diverse suppleanter,
jf. den i § 15 nævnte dagsorden.
§ 15. Ordinært årsmøde
Mødet afholdes hvert år i marts/april måned. Mødet afholdes efter bestyrelsens nærmere
bestemmelse.
Indkaldelse til mødet skal ske skriftligt til klubberne med mindst 4 (fire) ugers varsel.
Forslag til behandling på årsmødet skal af klubberne indsendes til kredsens postadresse senest 3
uger før mødets afholdelse. Sådanne eventuelt modtagne forslag optages på den specificerede
dagsorden.
Om sager, der ikke således er opført på dagsordenen, kan der ikke tages bindende beslutning.
Den specificerede dagsorden skal udsendes til klubberne senest 14 dage før mødets afholdelse og
skal indeholde følgende punkter:

1. Godkendelse af repræsentanter
2. Valg af dirigent
3. Kredsen aflægger beretning (udsendes på forhånd)
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (udsendes på forhånd)
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget til orientering
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
- Formand (lige år)
- Næstformand (ulige år)
- Økonomiansvarlig (ulige år)
- 2 aktivitetsansvarlige (for 2 år – afgår på skift hvert andet år)
8. Valg af 1 revisor (lige år)
9. Valg af 1 revisor (ulige år)
10. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
11. Valg af repræsentanter til Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde
12. Eventuelt
Repræsentanternes stemmeafgivelse sker ved personligt fremmøde på årsmødet. Valgbar som
dirigent er ethvert medlem under Badminton Midtjylland, som ikke har sæde i kredsens bestyrelse,
selv om vedkommende ikke har stemmeret på årsmødet. Dirigenten, der med bindende virkning
afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden, vælges af årsmødet under
ledelse af kredsens formand, der tillige leder dagsordenens første punkt.
Indsigelser mod årsmødets lovlighed (dvs. indsigelser mod indvarslingen og/eller beslutningsdygtigheden) skal - for at kunne tages til følge - fremsættes før forhandlingerne tager deres
begyndelse, og dirigenten skal forespørge, om nogen har indvendinger at gøre.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når bestyrelsen eller mindst 10 af de tilstedeværende, stemmeberettigede repræsentanter forlanger det. Endvidere skal der være skriftlig afstemning, såfremt der
ved personvalg opstilles flere kandidater, end der skal vælges.
Årsmødet er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de fremmødte repræsentanter og
bestyrelsesmedlemmer. Beslutninger tages på mødet ved almindelig stemmeflerhed, dog kræves der
til vedtagelse af love og ændringer af disse, at mindst 2/3 (to tredjedele) af de i mødet delegerede,
godkendte stemmeberettigede stemmer herfor.
Stemmeret har repræsentanterne og bestyrelsesmedlemmerne og stemmeretten udøves personligt.
Over årsmødets forhandlinger føres en protokol, der underskrives af formanden, dirigenten og
referenten.
Ved valg af repræsentanter til BD´s repræsentantskabsmøde har kredsbestyrelsens og
aktivitetsansvarlige fortrinsret. Øvrige pladser tildeles interesserede klubrepræsentanter af
bestyrelsen, og normalt vil en klub kun få en repræsentant med stemmeret.
§ 16. Ekstraordinært årsmøde
Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når kredsens bestyrelse finder det påkrævet eller
formålstjenligt. Mødet skal afholdes, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 4 af kredsens
klubber fremsætter motiveret, skriftlig begæring herom. En sådan begæring afgives til kredsens
formand og skal - for at kunne betragtes som gyldigt fremsat - være behørigt underskrevet af den,
der fremsætter begæringen, og endvidere skal begæringen foruden motiveringen nøje angive de
punkter (sager), der ønskes behandlet på mødet.
Under hensyn til de i begæringen fremsatte ønsker fastsætter kredsbestyrelsen den for mødet
gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, som bestyrelsen finder påkrævet eller
ønskelige. Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles på mødet. Det begærede møde skal
afholdes senest 6 uger efter, at gyldig begæring er modtaget af kredsens formand.
Indvarsling til mødet skal ske ved skriftlig meddelelse til klubberne med mindst 14 dages varsel
med angivelse af dagsordenen, og i øvrigt gælder de for det ordinære årsmøde givne bestemmelser
med hensyn til mødets sammensætning, ledelse og afstemning m.v.

§ 17. Bestyrelsen
a) Valg og sammensætning:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, økonomiansvarlig og 2
aktivitetsansvarlige. Formanden afgår i de lige år. Næstformanden og den økonomiansvarlige afgår
de ulige år.
De aktivitetsansvarlige vælges for 2 år og afgår på skift hvert andet år.
Genvalg kan finde sted. Ved afgang fra bestyrelsen uden for tur følges Badminton Danmarks love
Alle medlemmer af bestyrelsen skal på den dag, de vælges, have opnået myndighedsalder og være
aktivt medlem af en klub (forening) henhørende under Badminton Midtjylland, men de behøver
ikke at deltage på generalforsamlingen, når de blot forinden mødet gennem en af dettes
stemmeberettigede deltagere har givet bindene tilsagn om at ville modtage valg.
Udvalgenes funktionsperiode er fra 1. juli til 30. juni. Nyvalgte udvalgsformænd forventes dog at
deltage aktivt i planlægningen af den nye sæson.
b) Virksomhed:
Bestyrelsen leder kredsen med ansvar over for årsmødet. Den er ansvarlig for anvendelse af
kredsens midler, over hvilke bestyrelsen kan disponere til løsning af kredsens opgaver. Bestyrelsen
kan til hjælp ved udførelsen af kredsens arbejde antage lønnet medhjælp.
Kredsens bestyrelse har det overordnede ansvar for anvendelsen af de samlede midler inden for
kredsens område.
c)Regnskab og revision:
Regnskabet fremlægges således, at det klart fremgår, hvorledes kredsen prioriterer
aktiviteter/økonomi.
Regnskabsåret følger Badminton Danmarks regnskabsår, dvs. fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på årsmødet. Revisorer skal, når de vælges, have
opnået myndighedsalder.
Senest den 1. marts skal den økonomiansvarlige indkalde revisorerne til revision af kredsens
årsregnskab. Over revisionen laver revisorerne en påtegning, som underskrives og forelægges på
kredsens årsmøde sammen med regnskabet. Regnskabet skal inden årsmødet forelægges bestyrelsen
til godkendelse, og i forbindelse hermed fremlægges tillige revisionspåtegningen.
d) Forretningsorden, møder m.v.:
Bestyrelsen kan til udførelse af særlige erhverv nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også
uden for bestyrelsen. Under formandens fravær træder næstformanden i alle forhold i formandens
sted.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, men der skal dog holdes
mindst 2 bestyrelsesmøder om året.
Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når det er indkaldt, således som det er bestemt i
bestyrelsens forretningsorden, uanset de mødtes antal. Stemmeret kan kun udøves ved personligt
fremmøde og kan således ikke overføres ved fuldmagt fra et medlem til et andet. Ved lige
stemmetal er formandens (under hans fravær næstformandens) stemme afgørende.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, hvori der træffes bestemmelse bl. a. om, på
hvis initiativ møder kan kræves afholdt ud over det foran bestemte, og om, hvilke bøger og
fortegnelser samt oversigter, der bør føres i forbindelse med bestyrelsens virksomhed. Over
bestyrelsens forhandlinger føres en forhandlingsprotokol, i hvilken der kan optages referater af
medlemsmøder o. l. samt andre vigtige sager, der kan have blivende betydning for kredsen.
§ 18. Udvalgene
a) Udover de i § 15 nævnte udvalg kan bestyrelsen nedsætte de udvalg og udpege de
aktivitetsledere, den finder det fornuftigt.
b) Bestyrelsen udarbejder en beskrivelse af arbejdsopgaverne for de forskellige udvalg og
aktivitetsledere. Antal medlemmer i udvalgene fastlægges efter arbejdsopgaver. Udvalgsformanden
vurderer behovet og indstiller personer til udvalget. Bestyrelsen skal godkende denne
indstilling.
§ 19. Tegningsregler
1. Kredsen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med den økonomiansvarlige.
2. Kredsbestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§ 20. Særlige bestemmelser
Emblemer:
Æresemblemet kan ved enstemmig bestemmelse af Badminton Midtjyllands bestyrelse tildeles
personer, som har vist kredsen store fortjenester, enten gennem en årrække, eller som ved en eller
flere lejligheder har ydet en så betydningsfuld indsats, at bestyrelsen finder anledning til at hædre
vedkommende.
Æresemblemet kan ikke tilbagekaldes.
Æresemblemerne skal forinden tildelingen nummereres, og der føres en protokol over de personer,
der får emblemet tildelt.
Adresseforandring for sådanne personer skal meddeles Badminton Midtjyllands sekretariat.
§ 21. Klubskifte m.v.
Et klubskifte kan ikke finde sted, før vedkommende spiller har ordnet
sine forhold til den klub, der forlades, og klubberne har pligt til at
indberette til kredsen og kreds navnene på spillere, som ikke
overholder dette.
§ 22. Eksklusioner
Bestemmelse om udelukkelse af klubmedlemmer træffes normalt af vedkommende klub, men såvel
Badminton Danmarks som Badminton Midtjyllands bestyrelse kan dog forlange udelukkelser af
klubmedlemmer foretaget af vedkommende klub.
Om alle udelukkelser af klubmedlemmer efter klubbernes egen bestemmelse (også om eventuelle
slettelser på grund af restance, jf. § 6) indberettes straks til kredsen med angivelse af grunden og om
fornødent en sagsfremstilling. Kredsens bestyrelse kan ekskludere en klub (forening), når denne
ikke overholder de gældende love eller når dens forhold efter bestyrelsens skøn giver anledning
dertil.
Alle udelukkelser inden for kredsens område skal ved bestyrelsens foranstaltning bekendtgøres for
samtlige klubber.
I sine afgørelser vil kredsbestyrelsen til enhver tid henholde sig til og følge den af Badminton
Danmarks hovedbestyrelse afgivne vejledning vedrørende sager om karantæne, suspension eller
eksklusion af klubber og/eller klubmedlemmer - som gengivet i forbundets håndbog.
§ 23. Retsvirkning af slettelser og eksklusioner
Intet klubmedlem, der er udelukket af en klub under DIF på grund af restance, kan optages som
medlem af en under Badminton Midtjylland hørende klub, førend den pågældende restance er
betalt.
Klubmedlemmer, der af foranstående eller andre grunde er udelukket af en under kredsen stående
klub, skal ikke kunne fungere som official under nogen form, eller kunne optages i en anden under
kredsen hørende klub - ej heller kunne deltage i anden klubs administration forinden henholdsvis restancen er betalt eller den klub (den myndighed), der har foretaget
udelukkelsen, giver sit samtykke hertil.
Dispensation fra denne bestemmelse kan, såfremt forholdene taler derfor, gives af kredsens
bestyrelse, dog først efter en karantænetid på mindst 6 måneder fra udelukkelsen at regne.
Enhver spiller eller hold, der spiller med eller mod en udelukket spiller eller klub ved nogen som
helst kamp, kan udelukkes efter bestemmelse truffet af henholdsvis vedkommende klub eller
kredsens bestyrelse.
§ 24. Opløsning af kredsen
Forslag om opløsning af kredsen kan kun vedtages på et årsmøde med deltagelse af mindst to
tredjedele af årsmødets samlede antal stemmeberettigede medlemmer, og når mindst to tredjedele af
mødets deltagere stemmer for forslaget.
Er der ikke tilstrækkeligt stort antal repræsentanter til stede, sammenkaldes der snarest med 1 (en)
måneds varsel til et nyt møde, på hvilken bestemmelse kan tages uanset de fremmødtes antal, men
dog kun med ovennævnte kvalificerede majoritet.
Kredsens eventuelle formue skal i tilfælde af kredsens opløsning anvendes til fordel for dansk idræt,
især badminton. Bestemmelse om anvendelsen tages på den afgørende årsmøde.
§ 25. Lovfortolkninger
Tvivlsspørgsmål angående fortolkning af Badminton Midtjyllands love afgøres af kredsens
bestyrelse eventuelt efter indhentning af udtalelse fra Badminton Danmarks lovudvalg.

Vedtaget på Badminton Midtjyllands stiftende årsmøde den 28.
februar 2002 – ændringer foretaget på årsmøderne 2003, 2004,
2005, 2007, 2012, 2014 og 2015.

