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Optakt inden indlægsholderne fik ordet:
Jens Dall-Hansen bød velkommen til alle og fortalte lidt om programmet for aftenen.
De fremmødte præsenterede sig selv.
Efter de flotte indlæg, middagen og ”rundbordssamtalerne” begyndte Badminton Midtjyllands officielle årsmøde med uddeling af
Årets titler:

Årets Ungdomsklub – Horsens Badminton Klub havde fået prisen overrakt af kredsens formand ved en festlig
lejlighed i Horsens Badminton Klub. Klubben fik ”en stor hånd” med på vejen.
Årets Leder: Lene Nørgaard Jensen, Randers Badminton Klub – overrakt af Lene Struwe Andersen
Årets Trænerpar: Mogens Olesen og Vibeke Bjerg Bundesen fra Vemb Badminton – overrakt af Peter Nørgaard
Jensen
Læs på www.badmintonjylland.dk hvorfor netop den klub og de personer modtog hæderen.

1.

Beslutning / Debat
Godkendelse af repræsentanter
I alt fremmødte: 24 klubrepræsentanter + bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt gæster.
18 klubrepræsentanter med stemmeret

2.

Valg af dirigent
Knud Nielsen blev foreslået og valgt med akklamation.
Knud Nielsen takkede for valget og konstaterede derefter årsmødets lovlighed. Ingen indsigelser mod årsmødets lovlighed - ej
heller mod beslutningsdygtigheden.
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:

Stigning de sidste 3 år på medlemssiden grundet det gode samarbejde mellem DGI og BD, og at man ude i
klubberne har været gode til at gribe ”boldene”.
Samarbejdet med DGI er udvidet med fælles administration på ungdomsholdturneringsfronten, men koordinerer
også på andre områder med DGI – bl.a. dette årsmøde

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Stefan, DGI: synes vi har et super godt samarbejde
Udvalget for senior og senior + – fremlagt af Lene Struwe Andersen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Prøver at lave en turnering fra +18- +80: 3 F-Cup: fjer, fest og fadøl. 23. november i Randers. Sæt X i kalenderen
– de gamle Jyske veteranmesterskaber er fortid.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Arne Tophøj: Reglement/slutspil i kredsserien/Serie 1. Der er flere ting, der bør kigges på.
Lene Struwe Andersen: vi tager det med på vores evalueringsmøde i Vestudvalget
Udvalget for dommerområdet – fremlagt af Peter Nørgaard Jensen
Supplement til den skriftlige beretning - intet
Klubberne bør være mere aktive med at få uddannet dommere

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Intet

Ungdomsudvalget – fremlagt af Karsten W Hansen
Supplement til den skriftlige beretning - intet
Ungdomsholdturneringen har haft fælles fodslag. Synes, man har fundet en rigtig god model.
DMU i Varde i den kommende weekend – 1460 deltagere – nok historiens største turnering

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Intet

Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt vedtaget
4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Henning Lund: som sædvanlig har vi ikke været ret gode til at lægge budget – nævnte nogle af de områder, der
er medvirkende til det: mere i kontingent, besparelse DJC, bøder fra klubber, der ikke har dommere

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Intet

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt

5.

Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag

6.

Fremlæggelse af budget til orientering
Henning Lund forklarede ganske kort det af bestyrelsen foreslåede budget for 2020
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 11.
maj 2019 i Vejle

Jens Dall-Hansen – ikke på valg
Peter Nørgaard Jensen – genvalgt med akklamation
Henning Lund – genvalgt med akklamation
Lene Struwe Andersen – genvalgt med akklamation
Karsten Westergaard Hansen – ikke på valg
Pia Kruse – ikke på valg
Knud B. Nielsen – genvalgt med akklamation
Ingen villige til valg. Forsamlingen gav tilladelse til at køre uden
suppleant og selv finde en revisor, hvis det skulle blive nødvendigt inden
førstkommende årsmøde.
Kredsen har 30 personer med stemmeret samt
observatører 3 stk. uden stemmeret
Interesserede bedes tilmelde sig senest lørdag den 20. april på
Badminton Danmarks hjemmeside
http://www.badminton.dk/cms/?cmsid=824&pageid=29490
Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde 2019 og DGI Badminton
Landsledelsesmøde 2019 vil blive afholdt som et fællesmøde lørdag den 11. maj 2019 kl.
15:00-17:00 i Vejle. Herudover vil dagen - forinden mødet - byde på det fælles
(Badminton Danmark og DGI Badminton) badmintonrelateret arrangement
"Badmintonforum 2019 fra kl. 9.30 – 15.00
Badmintonforum er for trænere uanset niveau og erfaring, ledere og klubledere. Kort
sagt, dig der arbejder med badminton, hvad enten det er frivilligt eller professionelt dette er vores sport og vores dag.
Badminton Danmark og DGI Badminton inviterer til en dag, hvor det handler om din sport
og din klub. Vi sørger for, at du vil gå hjem med de seneste trends indenfor idrættens
verden. Badmintonfolk fra hele landet vil samles, og en blanding af spændende indlæg og
konkrete workshops vil forhåbentlig give ny viden og netværk til glæde for både dig og
din forening.

Når tilmeldingsfristen er slut vil bestyrelsen udpege de personer, som får
stemmeret (hvis der melder sig flere end 30)

12. Eventuelt
a. Jesper Munk - en lille opfordring: hvordan kan man søge om tilskud.

b.

c.

Jens Dall-Hansen: fremadrettet er der afsat 30.000, som kan søges til forskellige aktiviteter
Christian Jacobsen: tidligere støtte til Badmintonskoler – var en god ting.
Jan Tranholm: badminton i skolen. Skal nok være bedre til at kommunikere det ud til klubberne
Karsten W Hansen: nævnte træningskaravanen samt Badminton Midtjyllands ungdomsfond
Link til oplysninger vedr. kredsens ungdomsfond – hvad kan man søge til og hvordan søger man
http://www.badmintonmidtjylland.dk/cms/?&pageid=4198
Hvad angår Træningskaravanen er DGI landsdelene udfarende.
Arne Tophøj: der er lavet vejledende priser for indskud til åbne turneringer. Det skulle Badminton Midtjylland
måske kigge på.
Jan Tranholm fortalte om miniton-projektet
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Jens Dall-Hansen takkede dirigenten og overrakte en vingave som tak for hjælpen
Tak til alle.
Hvad synes man om formen på mødet?
Pia Kruse: det var godt
Susanne Storm: mangler flere af de andre små klubber
JDH: tanken med det fælles møde var egentligt, at det skulle være overbygning på netværksmøderne
Årsmødet slut
Kom godt hjem
kl. 21,30

