København 11. februar 2019

Ordinært Repræsentantskabsmøde
Badminton København afholder ordinært repræsentantskabsmøde:
Tirsdag den 2. april kl. 17:00
i Gladsaxe Søborg Badmintonklub
Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg
Dagsorden i henhold til lovenes § 15:
1. Godkendelse af repræsentanter.
23 stemmeberettigede repræsentanter. 16 klubber tilstede:
BK36, BC37, Posten KBH, Charlottenlund Badminton Klub, Dragør Badminton, Gentofte Badminton
Klub, Gladsaxe Søborg Badmintonklub, Hvidovre Badminton Club, IF Peder Lykke Badminton,
KMB2010, Lyngby Badminton Klub, NBK Amager, Ryparkens Badminton Klub, Rødovre Badminton
Club, Sankt Annæ Idrætsforening og Tingbjerg Badminton Klub
Æresmedlemmer tilstede: Ole Krogdahl og Jørgen Jørgensen
Gæster: Badminton Danmarks formand René Toft.
2. Valg af dirigent. Stephan Preskou valgt som dirigent.
3. Beretning om kredsens virksomhed fremlægges af forretningsudvalg og udvalg.
Bestyrelsens beretninger
Badminton København har en fremgang, og tallene ligger over de landsdækkende tal, hvor
medlemsudviklingen fra 2017 til 2018 er at betragte som neutral (0,75%).
Badminton Københavns medlemstal i 2018 er på 9.726 og foreningstal er på 43.
I 2017 havde I et medlemstal på 9.600 og foreningstal på 46.
Dvs. en 2018-medlemsvækst på 126 (svarende til 1,31%) og en 2018-foreningsvækst på -3.
De indmeldte foreninger i 2018 udgøre 171 medlemmer og 1 forening
De udmeldte foreninger i 2018 udgøre 435 medlemmer og 4 forening (2017-tal).
De eksisterende 42 foreninger har et 2018-medlemstal på 9.555 – i 2017 var deres medlemstal på
9.165
Dvs. en 2018-medlemsvækst blandt de eksisterende foreninger på 390 medlemmer (svarende til
4,26%).
Badminton Danmarks formand René Toft gør opmærksom på kredsenes udviklingspulje i Badminton
Danmark.
Opbakning til Ketchersportens Hus fra KMB2010

Formanden for holdturneringsudvalget Kurt Mehlsen orienterer om at hold fra Bornholm deltager i
holdturneringen fra næste sæson.
Fra næste sæson har Københavns Kommune planer om at opkræve gebyr for at benytte
kommunens haller. Sagen har politisk bevågenhed. DGI, DIF og Idrætsforum København arbejder
på at få afskaffet forslaget.

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt. Resultat er bedre forventet. Det skyldes overskud fra KMU 2018
(Bredde) og færre udgifter til kredstræning, der har været nedlagt i en periode (Ungdom).
Kredstræningen er blevet genoptaget i nyt format.
5. Budget og forslag til kontingent for den næste sæson fremlægges af den økonomiansvarlige.
Budget og forslag til kontingent blev fremlagt.
6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Formanden for holdturneringsudvalget Kurt Mehlsen orienterede om, at driften af holdturneringen i
fremtiden overgår til Badminton Danmark. Administrationen af holdturneringen refererer stadig til
Holdturneringsudvalget i kredsen. Driften overgår til Badminton Danmark efter en overgangsperiode
for at sikre kvaliteten af den fremtidige drift.
Det har ikke nogen betydning for afviklingen af holdturneringen, at administrationen overgår til
Badminton Danmark.
Holdturneringsudvalgets forslag blev vedtaget.

7. Valg af bestyrelse:
a. Formand – Kristian Boye Nielsen – ikke på valg
b. Næstformand – Philip Tu Duong – på valg (villig til genvalg). Philip Tu Duong blev genvalgt.
c. Økonomiansvarlig – vakant. Jesper Spang fra BC37 blev valgt som bestyrelsesmedlem. Som
følge af ændringsforslaget stillet af bestyrelsen.
d. Holdturneringsansvarlig – Kurt Mehlsen – ikke på valg
e. Seniorudvalgsformand – Lars Holmberg – ikke på valg
f. Veteranudvalgsformand – Vakant
g. Ungdomsudvalgsformand – Susanne Kauffmann – på valg (villig til genvalg). Susanne
Kauffmann blev genvalgt.
h. Breddeudvalgsformand – Nicklas Jensen – på valg (villig til genvalg). Nicklas Jensen blev
genvalgt.
i. Dommerudvalg – Niels Holm Mortensen – på valg (villig til genvalg). Niels Holm Mortensen
blev genvalgt.
j. Revisorer – Torben Aagaard – på valg. Bestyrelsen bemyndiges til at udpege en revisor.
8. Valg af repræsentanter til Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde 11. maj
11 stemmeberettigede fra Badminton København
Bestyrelsen bemyndiges til at udpege repræsentanter.
Interesserede bedes til skrive til Mathias Haulund.
9. Eventuelt
René Toft fik ordet:
Positiv medlemsudvikling i badminton siden samarbejde med DGI begyndte i 2015.
Stort udviklingspotentiale
Samarbejdet med DGI er veletableret. Vi arbejder for dansk badminton sammen.
Store og gode events i Badminton Danmark (DMU for hold, DM for senior og UDM)

Thomas Uber Cup 2020 spilles i Aarhus.
VM 2023 spilles i København (Royal Arena).
René Toft fortalte om baggrunden for aftalen med landsholdsspillerne og
forhandlingsforløbet.
René Toft kommenterer politianmeldelsen af Badminton Danmarks direktør Bo Jensen.
Badminton Danmarks hovedbestyrelse har fuld tillid til Bo Jensen.
Ny DH-struktur fra næste sæson.
Liga- og 1. divisionsklubber skal være kraftcentre i talentudvikling og sportslige
samarbejder.
Jørgen Jørgensen bemærker at e-sport er i vækst. Vi skal kigge på hvordan vi arbejde med det.
Formand Kristian Boye Nielsen takkede aftenens dirigent Stephan Preskou og de fremmødte for
deres tilstedeværelse.

Med venlig hilsen
Kristian Boye Nielsen
Formand

Mathias Haulund
Konsulent

