Til alle Badminton Sjællands medlemsklubber.
Som I måske kan huske, så modtog I en invitation til Badminton Sjælland (BS) og DGI Midt- og Vestsjælland
/ DGI Nordsjælland fælles Årsmøde/Repræsentantskabsmøde den 9. feb. 2020. Derefter gik der ”Corona” i
Danmark, og vi udsatte mødet til ubestemt tid.
Situationen d.d. vedr. Corona gør det nu muligt, at afholde dette udsatte møde. Dog bliver det ikke et
fællesmøde (BS og DGI), men kun et BS Repræsentantskabsmøde. DGI har valgt ikke at afholde
Årsmøde/Repræsentantskabsmøde i 2020.
BS kunne godt have valgt samme holdning som DGI, men grundet diverse BS-valg og Badminton Danmark’s
(BD) Repræsentantskabsmøde den 12. sep. 2020 i Kolding, hvor der er kampvalg på flere poster, afholder
BS Repræsentantskabsmøde den 12. aug. 2020 i Taastrup Hallerne. Der har været stor interesse for BD’s
repræsentantskabsmøde, og da BS har mulighed for at sende 28 delegerede (folk med stemmeret) til
Kolding den 12. sep. 2020, mener BS-bestyrelse, at BS-repræsentantskabsmødet SKAL afholdes.

Badminton Sjællands Repræsentantskabsmøde afholdes den 12. august
2020 kl. 18:00 i Taastrup Idrætscenter’s Selskabslokaler.

Igen grundet Corona, skal man tilmelde sig på følgende email: administrator@badmintonsj.dk
senest
fredag den 7. aug. 2020 med oplysningerne: klub og navn. Vi overholde selvfølgelig Sundhedsstyrelsens
almene retningslinje.
Det vil blive serveret en sandwich, øl og vand + kaffe/the.
Alle tidsfrister/deadline, som skal overholdes iflg. lovene i forbindelse med BS-repræsentantskabsmøde, er
blevet forskudt således at:
Invitation med en foreløbig valgdagsorden udsendes 5 uger før repræsentantskabsmødet – udsendt i denne
mail 7. juli 2020 / overholdt.
Forslag til dagsorden skal modtages af formand senest 3 uger før repræsentantskabsmødet – deadline 22.
juli 2020.
Endelig dagsorden + regnskab + beretninger skal udsendes en uge før repræsentantskabsmødet – deadline
4. aug. 2020.
BS-repræsentantskabsmøde skal afholdes mindst 4 uger før BD-repræsentantskabsmødet den 12. sep.
2020 – dette er overholdt.
Ud over valgdagsorden har BS-bestyrelse et yderligere et punkt på dagsorden d.d..
Valgkamp mellem de 2 formænds aspiranter til Badminton Danmark’s formandspost (vælges på Badminton
Danmarks repræsentantskabsmøde 12. sep. 2020).
Tora Vilhelmsen og Kristian Boye kommer og får begge ca. 15 min. til deres valgtale, hvorefter forsamlingen
får yderligere 15 min. til spørgsmål til begge.
Kom og hør deres tanker om Badminton Danmark, og hør hvorfor det netop skal være den ene, som skal
føre Badminton Danmark gennem de næste år.
I et punkt under valgdagsorden, melder man sig som delegeret til Badminton Danmarks
repræsentantskabsmøde, og derved få stemmeret og gøre sin mening gældende.
Alle medlemsklubber kan få en delegeret, de største 2.

Nedenstående er en foreløbig valgdagsorden:
Valgdagsorden for valg til bestyrelsen på Årsmødet/Repræsentantskabsmødet 12/8-20.
1. Valg af dirigent
2. Konstatering af mødets lovlighed.
3. Optælling af stemmeberettigede.
4. Beretninger om kredsens virksomhed. (alle beretningerne er tilsendt)
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (regnskabet er tilsendt)
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse:
a. Valg af formand Jack Schytt – villig til genvalg
b. Valg af økonomiansvarlig Kresten Valdal – ikke på valg
c. Valg af antal af bestyrelsesmedlemmer - bestyrelsen foreslår valg = 0
d. Valg af Næstformand – Næstformandsposten er ikke besat d.d.,
e. Valg af Seniorudvalgsformand Anders Nielsen - ikke på valg
f. Valg af Ungdomsudvalgsformand Vibeke Ringbæk - ikke villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår
Jesper Melgaard
g. Valg af Veteranspilleudvalgsformand Lene Holm Jensen – villig til genvalg
h. Valg af dommerudvalgsformand Peter Hansen – villig til genvalg
I. Valg af diverse udvalgsmedlemmer – ingen opstilles af bestyrelsen – de valgte
udvalgsformænd konstituerer selv udvalgene.
8. Valg af repræsentanter til BD’s repræsentantskabsmøde den 12. sep. 2020 i Kolding
Antallet af repræsentanter er for Badminton Sjælland 2020 = 28.
9. Valg af revision
a. Valg af 2 kritiske revisorer 1. Finn Jensen - villig til genvalg. 2. kritisk revisor er ikke besat d.d.
b. Valg af 1 revisorsuppleant – revisorsuppleant er ikke besat d.d.
10. Eventuelt
I det jeg håber at se rigtigt mange den 12. aug. 2020 i Taastrup, hører jeg gerne fra jer, hvis I har yderligere
spørgsmål.
Med venlig hilsen
Jack Schytt
Formand

