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Inden kredsens formelle årsmøde, var der samling med de 5 DGI-landsdele i det midtjyske område.
Niels Orloff bød velkommen og præsentere de 5 x 3 ildsjæle, trænere og klubber, som de 5
landsdele har hædret med titlen: Årets Ildsjæl, Årets Træner og Årets Klub i hver sin landsdel, og
de 5 vindere, som går videre til ”landsfinalen”, blev offentliggjort.
Herefter fortalte Morten Helbo om de muligheder, som klubberne har for at søge tilskud til diverse
aktiviteter.
Formanden for det landsdækkende ungdomsudvalg, Helene Petersen, fortalte om udvalgets
arbejde/visioner.
Præsentation af alle fremmødte.
Herefter fik Formanden for Badminton Danmark, René Toft ordet – for en kort(ere) bemærkning.
René fortalte først generelt om forbundet, og hvordan man var kommet igennem pandemien indtil
nu. Herefter blev kredsens økonomiansvarlige, Henning Lund, kaldt op og fik tildelt forbundets
ærestegn for rigtig mange års tro tjeneste inden for klub (Ikast), distrikt (Vestjysk Badminton
Distrikt), kreds (Jyllands Badminton Kreds efterfulgt af Badminton Midtjylland). Sammen med
ærestegnet var der en flot buket blomster og en vase.
STORT TILLYKKE MED ÆRESTEGNET – MEGET VELFORTJENT

Efter spisning gik man over til Badminton Midtjyllands formelle årsmøde:
Jens Dall-Hansen bød velkommen til alle og fortalte lidt om programmet for aftenen.
Inden mødets start fortalte formanden for Grindsted BK om en rigtig træls oplevelse i klubben:
Corona-tilfælde i Grindsted BK. 8. klasses elev smittet.
Det er vigtigt, at man fortæller sine medlemmer, at hvis man har symptomer – så bliver man
hjemme.
ET fortalte om episoden. Det er et kæmpe apparat der sættes i gang. Talte i telefon i mange
mange timer.
Man bør have protokoller over spillere, der deltager i træningen/er til stede i hallerne
MEN: bliv hjemme, hvis ----Beslutning / Debat
1. Godkendelse af repræsentanter
I alt fremmødte: 42 klubrepræsentanter + 5 bestyrelsesmedlemmer + sekretær samt 11 gæster.
41 deltagere 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:
Jens Dall-Hansen: henholder sig til den i februar udsendte beretning, men vil supplere med lidt ”corona”
problemer. Pandemien har berørt fælles møder og aktiviteter. Kredsen har ikke haft de helt store problemer, men
det har BD til gengæld. Især de helt store arrangementer – bl.a. Thomas/Uber Cup og Denmark Open. Det store
problem vil være antallet af tilskuere. De 2 kæmpe arrangementer efterfølges i uge 43 med French Open i
Odense.
Ny fordeling af kontingentindtægterne: Kredsen ønsker en anden fordelingsnøgle.
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen kommentarer
Udvalget for senior og senior + – fremlagt af Lene Struwe Andersen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Har udfordringer på senior+-området mht. ranglistepoint. Har været drøftet i Vestudvalget. Vi er godt klar over
problemet, men den eneste løsning lige her og nu, at klubberne genplacerer sine senior+ spillere, så de matcher de
andre spillere i klubben i styrke.
Opfordrer til at man deltager i de ”lokale” turneringer for senior+ spillere.
Orienterede om Breddeturneringen i Gedved.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Henrik Lykke, Varde: vil gerne slå et slag for det med ranglistepointene. Opfordrer til, at man laver
holdfællesskaber, så man kan lave en rigtig god senior+ holdturnering.
Udvalget for dommerområdet – fremlagt af Peter Nørgaard Jensen
Supplement til den skriftlige beretning:
Der er kommet mange nye dommere til, men 12 har desværre valgt at stoppe her ved sæsonstart.
Alder for dommere??? – det kommer vi tilbage til i et af forslagene

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen kommentarer

Ungdomsudvalget – fremlagt af Karsten W Hansen
Supplement til den skriftlige beretning:
U-holdturnering var næsten i mål inden coronaen stoppede det hele, men de kom desværre ikke til DMU hold.
Træningssamlinger som vi har stor tilslutning til. Droppede 2 samlinger pga. corona – en del af indskud retur til
spillerne. Samlingerne er startet igen. Er lidt spændt på samlinger med overnatning vil vise.
DMU blev flyttet til 20/6 – aflysning ☹

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen

Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt vedtaget
4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Henning Lund: Ganske kort. I har haft et halvt år til at gå tallene igennem, så …
Stadig ikke helt god til at budgettere.
Kontingent – seniorafdelingen – dommerudvalg: bøder for manglende dommere. Den indtægt ville vi gerne have
været foruden.
STATUS: kredsen har en konto i 2 forskellige pengeinstitutter = af sikkerhedsmæssige årsager.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Intet

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt
5.

Behandling af indkomne forslag:
1.Kolding Badminton Klub vedr. alder på dommere ved kurser.
Peter Nørgaard Jensen: problemet drøftes på det kommende bestyrelsesmøde. I dag findes
der ingen øvre grænse. Man skal stoppe som dommer, når man bliver 65 år, men kan få
dispensation efter en positiv bedømmelse.
Jens Dall-Hansen: vores dommerleder, Flemming Holmgaard, er kraftig fortaler for at man
ikke kan få en uddannelse til dommer, når man er blevet 60 år.
Hvem laver retningslinjerne på dette område? Normalt er det BD, men vi tager problemet op.
Kommentarer fra salen:
Henning Jensen, Gudum Nissum: Kan man køre bil som 60-årig, kan man vel også være
dommer.
Bo Jensen, Ulstrup: er selv forholdsvis nyuddannet dommer. Glem de 60 årige.
Jonas Hansen, Snejbjerg: Hvad med linjedommernes alder?????
Jesper Munk: Hvis man kan klare uddannelsen, så er det vel i orden.
Kaja Larsen, Ulstrup: frafald????? Kan de få den nødvendige erfaring?
Peter Nørgaard Jensen: De 12 der er faldet fra er yngre dommere, som ikke har tid mere
pga. studier.
Uffe Thomsen, Randers: aldersmæssigt kommer det an på, hvad man skal dømme. Man kan
fint dømme et M-stævne som 60-årig.
Stor opbakning til Koldings forslag.
2. Silkeborg Badminton Klub: Senior+ turneringer i Vestdanmark
Ole. K Mortensen fortalte om problemets historie.
Man opfordrer til at der kommer mindst 1 turnering til Vestdanmark i næste sæson.
John Wohlet, Silkeborg: det giver rigtig god mening med 1 turnering i Jylland
Jens Dall-Hansen, BM: viste, hvad der tidligere havde været af turneringer i senior +.
Tidligere havde vi også et stort Jysk mesterskab/Vestmesterskab. Ingen af disse arrangementer
har i de senere år kunnet gennemføres grundet for få tilmeldinger – eller har været gennemført
med meget få deltagere.
Mange af de potentielle deltagere spiller i udlandet, og hvis de så også spiller holdturnering, så
er der ikke plads til mere i kalenderen.

6.

Lige nu er der flere turneringer i Vest end i Øst – her inkluderet DM.
Ole Mortensen, Silkeborg: har placeret sig uden for sæsonen som en kickstarter til HT og
kan derfor ikke forstå, at man får afslag.
Stor opbakning fra salen til Silkeborgs forslag
Fremlæggelse af budget til orientering
Henning Lund forklarede ganske kort det af bestyrelsen foreslåede budget for 2021
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen

7.

8.
9.
10.

11.

Valg
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig

Jens Dall-Hansen – genvalgt med akklamation
Peter Nørgaard Jensen – ikke på valg
Henning Lund – ikke på valg
Lene Struwe Andersen – ikke på valg
Valg af 2 aktivitetsansvarlige Karsten Westergaard Hansen – genvalgt med akklamation
Pia Kruse – genvalgt med akklamation
Valg af 1 revisor
Knud B. Nielsen – ikke på valg
Valg af 1 revisor
Anne Wind, Kolding blev valgt
Valg af 1 revisorsuppleant
Årsmødet blev suspenderet for indlæg fra de 2 formandskandidater til Badminton Danmarks formandspost:
Tore Wilhelmsen og Kristian Boye Nielsen
Spørgsmål fra salen:
Karl Lassen, Bjerringbro: Tores holdning til DGI?
Tore: Samarbejdet er en god ide.
Søren O. Nielsen, Herning: du taler om at samle og om kommunikation?
Tore: der er ikke tale om blokpolitik. Stillede op som formandskandidat før Carsten Werge og Torben Pedersen
stillede op mod Kenneth Larsen og Jeanette Lund. Ingen blokpolitik.
Kristian: Vigtigt, at der var en erstatning til posten som økonomiansvarlig, hvis jeg bliver valgt. Og det har
Henrik Lykke sagt ja til.
Søren O Nielsen, Herning: Hvem vil arbejde med ”service” – det begreb kendes ikke i BD
Bo Jensen, Ulstrup: divisionsforening – hvem skal betale for den?
Kristian: tror der er behov, og der er sikkert ikke de store udgifter i den forbindelse. Har stor respekt for
kredsene og deres traditioner.
Tore: det Kristian vil med en divisionsforening er lige netop det, som jeg mener bør ligge i holdturneringsudvalget, der lige nu næste kun er et protestudvalg.
Kredsen kan deltage med 33 personer med stemmeret samt 3 stk
Valg af repræsentanter til
observatører. uden stemmeret
Badminton Danmarks
Når tilmeldingsfristen er slut, vil bestyrelsen udpege de personer, som
repræsentantskabsmøde 12.
får stemmeret (hvis der melder sig flere end 30)
september 2020 i Kolding
Flere gav udtryk for stor kritik af og utilfredshed med måden at udvælge
repræsentanter på.

12. Eventuelt
a. Poul Mølgaard, Viby: hvordan får man ensrettet reglerne vedr. f, eks. badning efter sport. Nogle steder skal man

b.
c.
b.

komme omklædt hjemmefra – andre steder ikke.
Lars Uhre, DGI: vi kan ikke leve op til reglerne – på banen. Så må man gøre det andre steder. Ikke alle klubber
følger (ELLER har mulighed for at følge) retningslinjerne. Så må man gøre det bedste man kan.
Arne Tophøj, Rønde Efterskole: der er fysiske forskelligheder i hallerne. Derfor er det svært at lave ens regler
for alle.
Jens Dall-Hansen: Hvad kunne I som deltagere ønske, at vores årsmøde skal indeholde?
Man ville gerne have hørt Anders Skaarup
Hvis klubberne har ønsker, kan man sende det til kredsen.
Jens Dall-Hansen: tak til Morten Helbo og Hanne Gram for arbejdet med årsmødet i flere omgange.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Jens Dall-Hansen takkede dirigenten og overrakte en vingave som tak for hjælpen
Tak til alle.
Årsmødet slut
Kom godt hjem
kl. 22,30

