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Morten Helbo bød velkommen til alle og fortalte lidt om programmet for aftenen.
1.

Beslutning / Debat
Godkendelse af repræsentanter
Forslag JDH:
Der var på forhånd tilmeldt 27 deltagere, der alle havde stemmeret. Derudover havde flere af vores
samarbejdspartner tilmeldt sig mødet. Efterfølgende kom der også lidt ekstra tilmeldinger, så i alt var der 38
deltager i det virtuelle møde.

2.

Valg af dirigent
Jesper Kamp blev foreslået og valgt.
Jesper Kamp takkede for valget og konstaterede, at tidsrammen for årsmødets afholdelse ikke er overholdt i
henhold til kredsens love. Der var ingen indvendinger, da det jo er grundet corona-situationen. Herefter
konstaterede Jesper Kamp årsmødets lovlighed, da alle andre forhold omkring årsmødets afholdelse var i
overensstemmelse med kredsens love.

3.

Kredsen aflægger beretning
Bestyrelsens beretning – fremlagt af Jens Dall-Hansen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Stor ros til alle badmintonlederne som på trods af alle restriktioner, som gentagne gange er blevet ændret,
alligevel har sørget for at igen kom gang i badminton ketcherne i efteråret.
Efter lang tids nedlukning her i foråret har børnene og de unge igen fået muligheden for at komme i hallen, og vi
håber så også, at alle øvrige badmintonspillere får muligheden fra næste uge – og forhåbentligt uden en masse
krav, som klubberne ikke har mulighed for at efterkomme.
I kredsen har vi selvfølgelig også være ramt af corona- bestemmelserne.
Sportsligt har vi af flere gange måtte forholde os til, hvad vi skulle gøre med holdturneringerne. Sidste år måtte
vi lukke ned før tid, og i år var der udarbejdet flere forskellige afviklingsmodeller, men i sidste ende måtte vi
nulstille turneringen.
Vi har selvfølgelig også været ramt af forsamlingsforbuddene, så møder i bestyrelsen, udvalgsarbejde, med
samarbejdspartnere mv. har i en stor del af året måtte forgå elektronisk.
Kredsens arbejde i forhold til Badminton Danmark
På sidste års kredsårsmøde blev der fremlagt tre forslag, som kredsen formelt ikke havde den helt store
indflydelse på, da det alle skulle videregives til Badminton Danmark.
Det første forslag var et ønske fra Silkeborg Badminton Klub om at de ønskede at afvikle et af de faste senior+
mesterskaber – turnering fra de bedste veteraner. Efter flere forhandlinger er det nu endt med, at Silkeborg
fremadrettet er blevet tildelt en af de 4 senior+ turneringer, der afvikles i Danmark.
Det andet forslag var at det skulle være muligt at uddanne sig som dommer selvom man havde passeret de 60
år. Også her har der været flere forhandlinger. Her er det endt med, at dommerudvalget har fastholdt alderskravet. Til gengæld er der blevet stillet krav til dommerområdet om, at de skal igangsætte en proces, så også
yngre mennesker finder det attraktivt at uddanne sig som dommer, og også efterfølgende forsætter som aktiv
dommer
Tredje forslag var et forslag angående fordelingen af de kontingenter, som klubberne betaler til forbundet og
kredsene. Her har der været en skæv fordeling af de midler, som skulle fordeles til kredsene. Baggrunden for
dette var, at kredsene tidligere opkrævede forskellige kredskontingenter. Efter indførslen af fælles kontingent,
indførte man derfor en overgangsordning, som tilgodeså Sjælland og Københavner kredsene. Vi syntes dog, at
det nu efter 5 år var tid til en ligelig fordeling af kontingenter. Så vores nye fordelingsforslag var meget enkelt:
Halvdelen af den kontingent, som klubberne betaler, går til den lokale kreds, og den anden halvdel går til
forbundet. Dette forslag blev vedtaget på forbundets repræsentantskabsmøde.
I år skal vi som nævnt i den skriftlige beretning tage afsked med Hanne Gram som kredssekretær. Denne
funktion har Hanne varetaget siden etableringen af den nye kredsopdeling i Jylland, som skete i 2002.
Og det har hun jo gjort fantastisk. Vi ved at der er rigtig mange klubber, der gerne vil sige Hanne en stor tak for
hendes store hjælpsomhed, at de altid har kunnet trække på hendes erfaring, store viden og store
badmintonengagement.
Det var derfor planlagt, at dette årsmøde skulle afsluttes med at Hanne skulle hyldes at kredsen og klublederne.
Men da vi ikke har måttet mødes fysisk, har vi valgt, at flytte denne afskedsreception til senere på året. Vi
forventer, at det bliver i forbindelse med afviklingen af Thomas og Uber Cup, der nu er blevet flyttet til at skulle
afvikles i Århus i uge 41.
Vi har allerede fået ansat en ny kredssekretær. Det bliver Rikke Jungberg Pedersen. Hun vil præsentere sig selv
senere på mødet, når vi kommer til eventuelt.

Afslutning. En stor tak til jer alle for en jeres indsats i et meget mærkeligt år. Tak bestyrelsen, tak til udvalg, tak
til vores gode samarbejdspartner i DGI landsdelene, de andre vestkredse og med forbundet, og en rigtig stor tak
til alle klublederne for det store arbejde i gør i klubberne. Herligt at badmintonsporten på trods af de seneste års
store udfordringer stadig kan markere sig på bedste måde.
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen kommentarer
Udvalget for senior og senior + – fremlagt af Lene Struwe Andersen:
Supplement til den skriftlige beretning:
Der var grundet situationen ikke meget at berette i år. Holdturneringen senior blev nulstillet fra Serie 1 og
opefter. Den spilles forfra med samme puljer i næste sæson
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen kommentarer
Udvalget for dommerområdet – fremlagt af Peter Nørgaard Jensen
Supplement til den skriftlige beretning:
På sidste årsmøde var der stor opbakning til at slette aldersgrænsen på 60 år for at kunne blive dommer. Det er
der desværre ikke opbakning til på landsplan, i stedet er dommerudvalget blevet bedt om at komme med
nytænkning på området mht. rekruttering af nye dommere. Så det ser vi frem til. Ellers har der i sagens natur
været meget stille på området

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen kommentarer

Ungdomsudvalget – fremlagt af Karsten W Hansen
Supplement til den skriftlige beretning:
Ungdomsområdet er nok det område, som har været mindst ramt af corona-situationen. Holdturneringen
afsluttes med DMU for hold, som dog i år gennemføres med fri tilmelding og kun over 1 dag.
Træningssamlingerne er i gang igen – også her kun som 1-dags samlinger.
DMU individuelt er flyttet til juni måned. Ved ikke endnu, hvordan det gennemføres.

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen

Da der ingen kommentarer var til beretningerne, blev det betragtet
som en godkendelse af bestyrelsens beretning.
4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Jens Dall-Hansen:
Grundet corona-situationen er der mange afvigelser fra budgettet i regnskabet. Bestyrelsen har afsat 2 store puljer
til tilskud til medlemsrekruttering og medlemsfastholdelse

Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Intet

Da der ingen kommentarer var til regnskabet, blev det betragtet som
en godkendelse af regnskabet.
5.
6.

Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag
Fremlæggelse af budget til orientering
Jens Dall-Hansen fremlagde budgettet for 2022
Kommentarer/spørgsmål fra ”salen”:
Ingen

7.

Valg
Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Valg af 2 aktivitetsansvarlige

8.
9.
10.
11.

Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisorsuppleant
Valg af repræsentanter til
Badminton Danmarks
repræsentantskabsmøde 29.
maj - virtuelt

12. Eventuelt

Jens Dall-Hansen – ikke på valg
Peter Nørgaard Jensen – genvalgt
Henrik Lykke, Varde - nyvalgt for 2 år
Lene Struwe Andersen – genvalgt
Karsten Westergaard Hansen – ikke på valg
Pia Kruse – ikke på valg
Henning Lund – nyvalgt for 2 år
Kaja Engelhard Larsen, Ulstrup - nyvalgt for 1 år
Kredsen kan deltage med 33 personer med stemmeret samt 3 stk
observatører. uden stemmeret
Man skal tilmelde sig 2 steder:
1) online til BD, hvis man ønsker at deltage
2) hos kredsens sekretær - hg@badmintonmidtjylland.dk , hvis man
ønsker at få stemmeret.
Begge dele senest 7. maj

a.

b.

Kredsens nye sekretær, Rikke Jungberg Pedersen, præsenterede sig selv:
41 år - gift – har 3 drenge i alderen 11, 14 og 16 år, hvoraf de 2 spiller badminton, så RP har tilbragt mange
weekender rundt omkring i badmintonhaller.
Bor i Viborg - arbejder med kommunikation – glæder sig til at komme i gang 
Jens Dall-Hansen – tak til Henning Lund:

Henning Lund er nærmest vokset op i Ikast Badmintonklub, har været leder og formand for
klubben i mange år. Ikast er en klub, der på mange måder skilte sig ud. For de lidt mere
erfarne badmintonledere tror jeg, at Pondus-Cuppen vækker positiv genklang. Her afholdt
Ikast i 80´erne og 90´erne Danmarks største ungdomsturnering.
Efterfølgende har klubben markeret sig som et af de steder i Danmark, hvor der bliver
arbejdet mest målrettet med badmintontalenter.
Henning har dog også haft overskud til at være aktiv andre steder. Han var således kasserer i
det tidligere Vestjysk Badminton Distrikt, og da distrikterne i 2002 blev ændret til kredse, blev
Henning valgt til Badminton Midtjyllands bestyrelse som kredsens økonomiansvarlige.
Og den post har han varetaget lige siden!!
Henning har derudover også været valgt som kritisk revisor i Badminton Danmark.
Vi har selvfølgelig også gerne ville markere Hennings flotte indsats. Heldigvis var vi lidt
forudseende med dette. Vi indstillede nemlig Henning til at blive nyt æresmedlem af
Badminton Danmark, og da vores seneste kredsårsmøde først blev afviklet i august måned, fik
Henning ved dette møde overrakt forbundets ærestegn.
Men jeg vil selvfølgelig også gerne nu sige Henning en stor tak for det store frivillige arbejde,
som han har gjort for kredsen.
Jens Dall-Hansen – tak til Knud B. Nielsen:

c.

d.

Vi vil gerne sige tak til Knud for hans store og mangeårige arbejde for badmintonsporten.
Knud har gennem mange år været aktiv som leder i Randers Badmintonklub, og har været en
central person i den tidligere Jyllands Badminton Kreds og den nuværende Midtjyske kreds.
Knud har med sin store indsigt i love og økonomi været en meget værdsat dirigent og revisor
for kredsen. Vi har også haft stor glæde af, at han altid har været Hanne behjælpelig med god
vejledning og støtte, og vi andre har også nydt godt af hans gode selskab.
Så en kæmpe stor tak til Knud for hans mangeårige og gode arbejde for badmintonsporten.
Jens Dall-Hansen takkede dirigenten
Årsmødet slut
kl. 20,15

