Referat fra Badminton Sjælland’s Årsmøde den 12. aug. 2020 i Taastrup Hallerne.

(Referatet er dannet som kommentar til dagsorden (valgdagsorden) og skrevet med rødt.)

Valgdagsorden:
1. Valg af dirigent
Kresten Valdal (KV) blev valgt.
2. Konstatering af mødets lovlighed.
KV konstateret at mødet var lovligt

3. Optælling af stemmeberettigede.
25 stemmeberettigede

4. Beretninger om kredsens virksomhed. (alle beretningerne er tilsendt)
Jernløse – sammensætning af hold jf. nyt reglement. Svært at sætte hold i forhold til reglement.
Problemet gælder både for ungdom og senior.
Vibeke Ringbæk (USU) - Ranglisteudvalg arbejder med de udfordringer der er.
Fra salen - Holdfællesskab med andre klubber kan løse noget af problemet.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (regnskabet er tilsendt)
KV fremlagde regnskabet for 2019 og budget for 2020.
Regnskabet blev vedtaget

6. Behandling af indkomne forslag (ingen er modtaget)
KV konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.
--------------------------------------------------------------------------------------------Valgdagsorden blev derefter afbrudt, for senere igen at blive fortsat med punkt 7
Derefter gav KV ordet til formanden for BD, Rene Toft, som a) kort ville redegøre for status for
Badminton Danmark’s tilstand under Corona, b) hædring af et æresmedlem.
a) Der var ingen kommentar til Rene’s status
b) Jack Schytt blev hædret som æresmedlem.
10 min. Pause

Indlæg fra de to formandspostaspiranter:
Kristian Boye / Tora Vilhelmsen
Spørgsmål fra salen til begge
Hver af kandidaterne fik 10 min.- begge brugte 15.
Kristian fik ordet for præsentation af hans kandidatur – se vedlagte slides.
Tora fik ordet for præsentation af hans kandidatur – se vedlagte slides
Spørgsmål fra salen:
Netværksmodellen – tvang/ej tvang
Begge enige om, at der ikke skal være tvang.
Jack Schytt mente at ”netværksmodellen er for stram”, da der er stor forskel på, om ”netværkstanken”
skal indføres omkring en liga-klub, eller mellem 4-5 små klubber.
Hans Jørgen – inddragelse meget positivt at begge kandidater går i den regning. Hvordan vil Kristian
gøre det – når han ikke har gjort nok i hovedbestyrelsen.
Ole Colberg – ønsker nye kræfter i hovedbestyrelsen, hvordan kommer der fornyelse?
Tora – FN verdensmål skal være et redskab i Badminton Danmark’s ledelse, hvis han bliver valgt.
Steen Petersen – spørgsmål til Kristian – er det demokratisk at bestyrelsen i en kreds afgør, hvem der
skal stemmes på til Badminton Danmarks Repræsentantskabsmøde ?
Kristian svar - sådan har det været i 25 år.
Hvad sker der med spillerede der flytter til udlandet – kan de så repræsentere Danmark?
Jan Kryger – HB har tromlet medlemsklubber, hvorfor klubberne bakker op på facebook for en ny ledelse.
Forholdet mellem store og små klubber blev drøftet.
Jack spurgte – struktur / kredse, skal kredse bestå?
Begge syntes kredse skal bestå. Kristian ser dog strukturelle problemer i nogle kredse.

Videre med Valgdagsorden:
Lidt info vedr. valget fra formanden.
Jack forklarede bestyrelsens forslag til valg af ”0 bestyrelsemedlemmer” + hvorfor bestyrelsen ikke
har et forslag til ”næstformandsposten”
7. Valg af bestyrelse:
a. Valg af formand Jack Schytt – villig til genvalg – Jack genvalgt
b. Valg af økonomiansvarlig Kresten Valdal – ikke på valg
c. Valg af antal af bestyrelsesmedlemmer - bestyrelsen foreslår valg = 0 - 0 blev valgt
d. Valg af Næstformand – Næstformandsposten er ikke besat d.d., Ingen næstformand blev valgt
e. Valg af Seniorudvalgsformand Anders Nielsen - ikke på valg
f. Valg af Ungdomsudvalgsformand Vibeke Ringbæk - ikke villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår
Jesper Melgaard – Jesper er valgt.
g. Valg af Veteranspilleudvalgsformand Lene Holm Jensen – villig til genvalg – Lene genvalgt

h. Valg af dommerudvalgsformand Peter Hansen – villig til genvalg – Peter genvalgt
I. Valg af diverse udvalgsmedlemmer – ingen opstilles af bestyrelsen – de valgte
udvalgsformænd konstituerer selv udvalgene. Dermed ingen valg på Årsmødet
8. Valg af repræsentanter til BD’s repræsentantskabsmøde den 12. sep. 2020 i Kolding – Jack
fortalte, at der holdes et såkaldt ”formøde” inden den 12. sep., hvor alle delegerede bliver inviteret.
Her kan man frit drøfte kandidaterne, høre bestyrelsens individuelle holdninger, få svar på
spørgsmål etc. Det blev fastslået på Årsmødet, at alle delegerede stemmer individuelt. på BD’s
repræsentantskabsmøde.
Antallet af repræsentanter er for Badminton Sjælland 2020 = 28. Der blev valgt 28
9. Valg af revision
a. Valg af 2 kritiske revisorer 1. Finn Jensen - villig til genvalg. Finn Jensen genvalgt. 2. kritisk
revisor er ikke besat d.d. Bestyrelsen fik mandat til at bruge ”Thomas” (en mand udefra), som også
i år har samarbejdet med Finn Jensen.
b. Valg af 1 revisorsuppleant – revisorsuppleant er ikke besat d.d. Ingen blev valgt, men
bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde en suppleant.
10. Eventuelt
Der mangler en holdning til størrelsen af stævnegebyrer – et loft over gebyret.
Små klubber har ikke resurser til at holde stævner og for små haller. Dette medfører skævvridning
mellem store og små klubber.
BD har krævet at et turneringsgebyr blev sat op – Anders Nielsen har ikke hørt om det.
Der er regler i turneringsudvalget – hvor der er fremsat et anbefalet max beløb.
Steen Fladberg – paddeltennis – Køge har fået etableret 2 baner, som har givet en omsætning på
kr. 200.000. Yderligere skal klubberne prøve ”Natminton” – en god og sjov ide.
Med venlig hilsen
Badminton Sjælland bestyrelse.

