Badminton Fyns Repræsentantskabsmøde 2015
Badminton Fyns klubber, æres- og hædersmedlemmer, kredsens bestyrelses- og
udvalgsmedlemmer, Danmarks Badminton Forbund og pressen.
Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i
Badminton Fyn
tirsdag den 14. april 2015 kl. 19.00
i Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe
Til mødet indbydes med taleret, men uden stemmeret, revisorer, suppleanter, indehavere af
kredsens æres- og hæderstegn, instruktører og dommere, Danmarks Badminton Forbund og
pressen.
For at kunne afgive gyldig stemme på mødet henvises til lovenes § 16 vedrørende bl. a.
fuldmagt og betaling af kontingent.
DAGSORDEN.
1.

Godkendelse af stemmeberettiget klubrepræsentanter samt konstatering af, hvem der i
øvrigt deltager i mødet med eller uden stemmeret.

2.

1.1.

Uddeling af pokaler.

1.2.

Valg af dirigent.

1.3.

Bestyrelsen foreslår Frede Kruse-Christiansen.

1.4.

Beretning om Badminton Fyns og udvalgenes virksomhed.

Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse, det løbende regnskab og
kommende sæsons budget til orientering

3.

Behandling af indkomne forslag. (herunder lovændringer)
- Forslag til lovændringer er udsendt sammen med denne dagsorden. Forslagene
omhandler konsekvensændringer, da bestyrelsen foreslår udlicitering af kredsens
opgaver til interesserede klubber.

4.

Valg af bestyrelse og udvalg § 17 og 18.
4.1.

Valg af formand.
Martin Andersen - er på valg. Bestyrelsen foreslår Martin Andersen valgt.

4.2.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

4.3.

Kasserer: Gerda Jørgensen – på valg. Bestyrelsen foreslår Gerda Jørgensen – Vælges
for 2 år

4.4.

Claus Jensen (Aktivitetsansvarlig) på valg. Bestyrelsen foreslår Claus Jensen –
vælges for 2 år.
Vakant: Bestyrelsen foreslår valg af Søren Tipsmark (Aktivitetsansvarlig)

4.5.

Vakant – på valg for 2 år (SEU) – forslag ?

4.6.

Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
Vakant 1: vælges for 1 år. Forslag ?
Vakant 2: vælges for 1 år. Forslag ?

4.7.

Valg af senioreliteudvalg. (SEU)
3 medlemmer + suppleant – alle vakant: 2 vælges for 2 år, 1 for 1 år. Suppleant for
1 år.

4.8.

Valg af ungdomseliteudvalg. (UEU)
3 medlemmer + suppleant – alle vakant: 2 vælges for 2 år, 1 for 1 år. Suppleant for
1 år.

4.9.

Valg af breddeudvalg. (BREDU)
3 medlemmer + suppleant – alle vakant: 2 vælges for 2 år, 1 for 1 år. Suppleant for
1 år.

4.10. Valg af 2 revisorer.
Kurt Naamansen, Nyborg – på valg, Bestyrelsen foreslår genvalg
Hvis Lasse Alkærsig, Nyborg – ikke på valg
Vakant – 1 revisorsuppleant – Vælges for 1 år
5.

Orientering fra Badminton Danmark omkring Forbundets nye værdier og fremtidig
organisering. v/ René Toft
Badminton Sportens Dag v/ Jens Dall Hansen
Fælles udviklingsenhed mellem DGI og Badminton Danmark v/ Ib Møller Pedersen

6.

Eventuelt

Næsby den 31.03.15
Martin Andersen

Badminton)Fyns)(BF))beretning)for)2013/14:)
v/)formand)Martin)Andersen)
Beretningen(omhandler(perioden(1.(september(2013(til(31.(august(2014.(Det(vil(imidlertid(være(
nærliggende(at(omtale(begivenheder,(der(også(har(fundet(sted(efter(1.(september(2014(frem(til(
aflevering(af(denne(beretning(den(17.(marts(2015.(På(det(kommende(årsmøde(i(BD(er(der(forslag(
om,(at(regnskabsåret(fremover(følger(kalenderåret.(Vedtages(dette(vil(BF(fremsætte(samme(
forslag(på(vores(Rep.(møde(i(2016.(
Danmark(har(fået(en(ny(folkeskolereform,(som(trådte(i(kraft(fra(august(2014.(Nogle(klubber(føler(
sig(presset(af(denne(reform,(specielt(med(hensyn(til(haltider.(Det(er(imidlertid(vigtigt,(at(klubberne(
forsøger(at(etablere(samarbejde(med(skolerne,(så(reformen(bliver(en(winMwin(situation(for(både(
klubber(og(skoler.(Mange(steder(har(man(allerede(etableret(et(godt(samarbejde(mellem(klubber(
og(skoler.(Jeg(skal(opfordre(til,(at(de(gode(eksempler(på(samarbejde(udbredes(til(alle(klubber(bl.a.(
ved(at(benytte(vores(hjemmeside(til(formidling.(
I(de(forgangne(sæson(har(vi(haft(udliciteret(en(række(ad(hoc(opgaver(til(forskellige(fynske(klubber.(
Det(har(drejet(sig(om(følgende:(
M
M
M
M
M

Danish(Junior(Cup(og(pigetræning(som(OBK(ved(Lone(Tang(har(taget(sig(af.(
Kredsmesterskaber(som(Nr.(Åby(ved(Jens(Nielsen(har(taget(sig(af.((
Kredsmatch(som(MBK(ved(Jørgen(Færch(har(taget(sig(af.(
Talent/kredstræning(for(UM13(som(Næsby(ved(Wenke(Johansen(har(taget(sig(af.(
Glamsbjerg(lejre(som(Langeskov(ved(Martin(Eriksen(har(taget(sig(af.(

Bestyrelsen(har(haft(det(overordnede(ansvar(for(ovennævnte(arrangementer.(Vi(mener,(det(er(den(
rigtige(vej(at(gå.(Stor(tak(til(Lone,(Jens,(Wenke,(Martin(og(Jørgen(for(godt(samarbejde(og(veludført(
arbejde.(
På(det(kommende(Rep.(møde(er(der(forslag(til(lovændringer,(som(er(en(naturlig(konsekvens(af(
ovennævnte(udliciteringer.(
I(sæsonen(har(vi(haft(et(godt(samarbejde(med(DGI(Fyn,(og(fra(næste(sæson(afvikler(vi(én(fælles(
fynsk(holdturnering(og(fælles(individuelle(fynske(mesterskaber(for(seniorer(og(veteraner(sammen(
med(DGI.(Der(er(også(mange(andre(opgaver,(som(vi(forsøger(at(løse(i(fællesskab.(
Endelig(har(vi(fortsat(et(rigtig(godt(samarbejde(med(alle(kredse(i(Jylland.(
På(forbundsplan(er(der(sket(flere(centrale(tiltag(i(den(forgangne(sæson.(
VM(blev(afviklet(sidste(uge(i(Ballerup(og(Danmark(opnåede(flere(medaljer,(og(forbundet(fik(stor(
ros(for(en(meget(flot(afvikling(af(VM.(

I(foråret(er(der(besluttet(nye(værdier(for(Badminton(Danmark.(Forbundet(har(valgt(4(nøgleord:(
GlædeMUdviklingMOplevelse(og(Fællesskab.((Der(vil(senere(komme(information(om,(hvordan(de(nye(
værdier(vil(komme(til(at(præge(forbundets(arbejde.(
Endvidere(har(HB(også(brugt(meget(tid(på(at(drøfte(og(gennemarbejde,(hvordan(organisationen(
skal(se(ud(fremadrettet.(Vi(vil(have(ekstraordinær(fokus(på(sponsorarbejdet,(service(og(
kommunikation.(
Endelig(har(DGI(og(DIF(samt(DGIMbadminton(og(Badminton(Danmark(indledt(et(ambitiøst(
samarbejde.(
Der(er(nedsat(flere(fælles(arbejdsgrupper(og(endeligt(er(der(etableret(en(fælles(afdeling(”Udvikling(
Badminton”,(som(skal(støtte(alle(badmintonklubber(bedst(muligt.(Lederen(af(denne(fælles(afdeling(
er(ansat.(Og(på(vort(Rep.(møde(vil(Ib(Møller(Pedersen(fortælle(meget(mere(om(denne(
udviklingsenhed.(
Tak(til(de(fynske(badmintonledere(for(et(godt(samarbejde,(og(det(store(frivillige(arbejde,(der(
udføres(for(badmintonsporten.(
En(stor(tak(til(forbundet(for(godt(samarbejde(og(tak(til(de(ansatte(på(kontoret(i(Brøndby,(som(
brænder(og(knokler(for(badminton.(
Tak(til(bestyrelsesmedlemmer(i(BF(for(rigtig(godt(og(konstruktivt(samarbejde.(Endelig(også(en(stor(
tak(til(vores(webmaster(Lars(Lyskjær(fra(Langeskov.(
(

HUs$beretning$for$sæsonen$2014/2015$

$
$

Senior$
Fynsserien(blev(til(Kredsserien(og(Serie(1(blev(udvidet(til(2(puljer(med(8(hold(i(hver.(Samtidigt(
overgik(de(2(rækker(til(fælles(holdturneringsreglement(under(Badminton(Danmark.(Dette(har(
ikke(medført(de(store(problemer(for(klubberne(og(turneringen(er(gennemført(uden(protester(
klubberne(imellem.((
Serie(1(og(Kredsserien(vil(også(i(næste(år(bestå(af(rent(fynske(hold,(men(med(den(ændring(at(
Kredsserien(bliver(parret(med(en(jysk(Kredsserie(i(et(opD(og(nedrykningsslutspil..(
Serie(2(og(3(blev(gennemført(med(hhv.(10(og(5(hold.(Fra(næste(sæson(vil(disse(2(rækker(indgå(
i(en(fælles(holdturnering(med(DGI(Fyn,(hvor(Serie(2(fortsat(vil(være(kvalifikationsrække(til(
oprykning(til(Serie(1.(
Yderligere(vil(der(blive(udbudt(mixrækker((4+2)(og(rene(herrerækker(((4(herrer)(i(M,(A,(B,(C(
og(D(rækker.(Spillerne(kan(deltage(i(disse(rækker(ved(siden(af(at(spille(Serie(2(og(højere.(
Det(er(vores(håb,(at(flere(spillere(på(denne(måde(vil(deltage(på(flere(hold(i(løbet(af(sæsonen.((
(
(
Ungdom$
Antallet(af(hold(i(ungdomsholdturneringen(har(været(nogenlunde(uændret.(I(alt(deltog(54(
hold(fordelt(på(12(rækker,(hvoraf(5(af(rækkerne(var(fælles(med(DGI.(
Fra(næste(sæson(vil(alle(rækker(blive(udbudt(i(fællesskab(med(DGI.(Klubberne(skal(således(
tilmelde(sig(ét(sted(og(kun(forholde(sig(til(ét(regelsæt.(Håbet(er(at(gøre(det(nemmere(for(
klubberne(og(i(fællesskab(lave(større(og(bedre(rækker.(
I(praksis(deles(administration(og(deltagergebyr(ligeligt(mellem(Badminton(Fyn(og(DGI(Fyn.(
(
(
Veteran$
For(tredje(år(i(træk(deltog(6(klubber(i(Veteran(B(rækken.(I(øvrigt(de(samme(6(klubber(og(med(
Nr.(Åby(som(vinder(for(tredje(år(i(træk.(
(I(lighed(med(seniorD(og(ungdom(vil(også(veteran(indgå(i(en(fælles(fynsk(holdturnering(med(
DGI.((
(
(
Holdturneringsgebyrer$
Der(vil(fra(næste(sæson(ske(en(omlægning(af(holdturneringsgebyrerne.(Den(fynske(model,(
hvor(der(har(været(et(grundgebyr(afhængig(af(klubbens(seniorhold(placering(bortfalder.(
I(stedet(vil(gebyrerne(udelukkende(udregnes(efter(tilmeldte(hold.(
Kredsserien((
1500(
Serie(1(
(
1000(
Serie(2(
(
((600(
Øvrige(senior(
((400(
Veteran(
(
((400(
Ungdom(
(
((350(
(

Gebyret(i(Kredsserie(og(Serie(1(er(fastsat(af(BD,(mens(vi(på(Fyn(i(de(øvrige(rækker(fortsat(vil(
ligge(under(gebyret(i(resten(af(landet.(
Omlægningen(vil(betyde(en(merindtægt(til(Badminton(Fyn(på(ca.(10.000(kr.,(som(vil(blive(
brugt(på(ungdomsaktiviteter.(
(
(
Holdturneringsleder(
Søren(Tipsmark(

Driftsregnskab 1.09.13-31.08.14

Kontingenter

110.453

110.453

2013/14
i 1.000 kr
99

Holdturnering
Indskud
Præmier

46.306
-6.545

39.761

42

41

-41.151

-48

-37

-16.507

-1

-7

-1.068

-2

0

0

-3

0

-771

-1

0

Udsendelse ungdom
Deltager indbetaling
Indskud DJ
Overnatning, fortæring mv
Kredsmatch

7.500
3.000
20.598
25.053

-48.651

Tilskud Dommerklubben
Bredde
Glamsbjerglejr
Indskud m.v.
Tryks., porto, præmier, m.v.
Halleje, instruktion
Fort. Transport, overnatning
Veteranudvalg
Indskud
Bolde
Præmier
Fortæring

59.400
10.236
50.232

Underskud

-60.468

0
0
0
0

Rente - gebyrer
Administration
Pigetræning
Telefon
Abonnement
Repræsentation og gaver
Repræsentantsskabsmøde
Bestyrelsesmøder
Andre møder
Befordringsgodtgørelse
Udviklingskonsulent

2013/14
Budget
88

1.702
3.000
1.240
1.241
5.157
888
12.248
13.529

0

-2

-39.005
-57.000

-34
-57

-33
-57

-5.288

-5

-7

STATUS pr. 31.08 2014
31.08.14

01.09.13

AKTIVER
Den Danske Bank 6053750
Den Danske Bank 137930
Den Danske Bank 49881
Boldbeholdning
Tilgodehavende

19.190
72.765
233.079
1.100
0

6.440
72.674
188.920
1.100
53.977

AKTIVER I ALT

326.134

323.111

Passiver

8.311

0

PASSIVER I ALT

8.311

0

317.823

323.011

EGENKAPITAL

Henlæggelse ungdomsarbejde.
Saldo pr. 1.09.13
Rentetilskrivning

41.523
51

Saldo pr. 31.08.14

41.574

Nyborg 19.03.2015

Gerda Jørgensen
Kasserer

Kurt Naamansen
Revisor

Lasse Alkærsig
Revisor

Regnskabet for perioden 1.09.13-31.08.14 er revideret og fundet i orden. Aktivernes tilstedeværelse
er konstateret og driftsregnskabet kontrolleret. Bilagene er stikprøvevis kontrolleret og fundet i orden.

Budget Badminton fyn 2014/2015
Indtægt
Kontingent klubber
Overskud holdturnering
Glamsbjerglejre

112
41
0

I alt

153

Udgifter
Pigetræning
Dommere
UeU
Breddekonsulent
Administration
I alt
Resultat

2
10
37
63
38
150

-150
3

Gul$tekst$slettes$
Rød$tekst$tilføjes$
$

Badminton Fyn's Love
Stiftet 31. januar 1935
§ 1. Navn, område og adresse.
Kredsens navn er Badminton Fyn, og dens område er det gamle Fyns Amt.
Kredsens adresse er formandens.
§ 2. Indordning i forbund.
Badminton Fyn er medlem af BADMINTON DANMARK (BD) under DANMARKS
IDRÆTSFORBUND(DIF) BADMINTON WORLD FEDERATION (BWF).
Alle medlemmer under Badminton Fyn er underkastet de love og bestemmelser, som de
nævnte forbund måtte fastsætte.
Klubberne er forpligtet til på deres officielle dokumenter (programmer,propositioner,
anmeldelsesblanketter m.v.) at anføre, at de er medlem af Badminton Fyn under BD og
DIF.
§ 3. Formål.
Badminton Fyn's formål er at samle alle badminton spillende foreninger(klubber), der har
hjemsted i Fyns Amt, og som overordnet faglig og administrativ myndighed at varetage
deres interesser til fremme af badmintonspillet.
§ 4. Medlemskab. a. Optagelse og indmeldelse. Som medlem af Badminton Fyn kan
optages enhver badminton spillende klub, forudsat klubbens love kan godkendes af
Badminton Fyn's bestyrelse. Kredsens bestyrelse afgør alene, om optagelse kan finde
sted. b. Indmeldelse. Enhver klub, der ønsker optagelse, må indsende skriftlig begæring
herom til kredsbestyrelsen. Begæringen skal være bilagt 3 eksemplarer af klubbens love;
oplysning om formandens navn, nøjagtige postadresse, E-mail adresse samt
telefonnummer og oplyse om antallet af medlemmer. Indmeldelse kan ske på et hvilket
som helst tidspunkt af året, men regnes fra begyndelsen af det kalenderår, i hvilket
indmeldelsen finder sted.
Angående kontingentbetaling se § 6.
c. Udmeldelse.
En klubs udmeldelse af Badminton Fyn skal ske med minimum 3 måneders varsel til 30.
juni. Klubben betaler fuldt kontingent for den sæson (1. juli-30.juni), som udmeldelsen
foregår i.
Sker udmeldelsen efter 1. april skal klubben betale kontingent for hele den efterfølgende
sæson.
Andre økonomiske mellemværende mellem den udtrædende klub og Badminton Fyn skal
ligeledes være afviklet inden udmeldelsen er gyldig.
§ 5. Forretningsgang.
Enhver sag, der efter sin art skal behandles eller ønskes behandlet af Badminton Fyn eller
et over Badminton Fyn stående forbund (amatør- og ordensudvalg) m.fl. jfr. § 7, skal
fremsendes gennem det nærmeste højere led, altså for klubmedlemmers vedkommende
gennem den pågældende klub til Badminton Fyn
Sager, der af klubmedlemmer ønskes behandlet af kredsen eller højere instans,skal af
vedkommende klub fremsendes uden unødig forsinkelse, ledsaget af de udtalelser med

tilhørende bilag, hvortil måtte give anledning.
§ 6. Kontingent og abonnementsafgift. Klubberne skal betale et årligt kontingent til
Badminton Danmark (BD). Kontingentet fastsættes på BD`s repræsentantskabsmøde jf.
Reglement for medlemskab af BD. Klubbernes kontingent fordeles mellem forbund og
kreds efter den af forbundets repræsentantskabsmødes vedtagne fordelingsnøgle, jf. bilag
A til Reglement for medlemskab af BD. Enhver klub skal hvert år – senest på den i
skemaet angivne dato- tilbagesende i nøjagtig udfyldt stand et fra DIF kommende statistik
skema, der udfyldes efter den metode DIF har fastsat.
På basis af det opgjorte medlemstal foretages såvel kontingentberegningen samt
fastsættelse af de obligatoriske abonnementsafgifter. Klubberne skal afregne med
forbundet til de udsendte terminer (for nuværende i marts/april måned)
Passive medlemmer, hvorved forstås sådanne, der alene er medlemmer af en klub for at
støtte denne økonomisk, er kontingentfri til BD. Sådanne passive medlemmer kan ikke
indvælges i Badminton Fyns eller BD`s bestyrelse.
§ 7. Badminton Fyn's opgaver.
Som overordnet faglig og administrativ myndighed inden for badmintonidrætten i
Badminton Fyn's område har Badminton Fyn følgende opgaver:
at virke for samarbejde i såvel idrætslig som administrativ henseende mellem Badminton
Fyns medlemmer,
at repræsentere og i almindelighed varetage sine medlemmers interesser,
at medvirke til samarbejde med landets øvrige kredse og disses klubber,
at overvåge amatør reglernes overholdelse,
at være fællesorgan gennem BD for sine medlemmer over for offentlige institutioner og
udenlandske hovedorganisationer, til hvilke henvendelse derfor kun må ske gennem
Badminton Fyn, jfr. den i § 5 fastsatte forretningsgang,
at forvalte de af BD til rådighed for Badminton Fyn stillede midler,
at overvåge overholdelsen af BD's spilleregler m.v.,
at arrangere turneringer, herunder holdturneringer,
at afvikle turnering om Badminton Fyn's mesterskaber
at holde instruktør- og dommerkurser,
at søge arrangeret internationale kampe til fremme af interessen for badminton,
at varetage fornøden bekendtgørelse af de af BD fastsatte love og trufne bestemmelser,
at medvirke ved oprettelse af nye klubber og være behjælpelig gennem udsendelse af
instruktører m.v.,
at træffe afgørelser i sager mellem medlemmerne indbyrdes eller ved stridigheder i
forbindelse med turneringer,
at arrangere fællestræning for udvalgte spillere, der anses som emner til udtagelse med
henblik på at repræsentere Badminton Fyn.
at udsende spillere til stævner og turneringer efter retningslinier afstukket af bestyrelsen
og udvalgene.
De i paragraffen nævnte opgaver og aktiviteter igangsættes og afholdes under skyldig
hensyntagen til det økonomiske og sportslige aspekt efter bestyrelsens skøn.
§ 8. Spilleregler.
Som spilleregler for alle medlemmer under BD gælder de af Badminton World Federation
til enhver tid fastsatte.
De forandringer, som måtte ske i spillereglerne samt det tidspunkt, fra hvilket de træder i
kraft, skal af BD's bestyrelse meddeles kredsene til viderebekendtgørelse.

§ 9. Samvirke med klubber m.v. uden for BD og deltagelse i særlige stævner
- uden forud indhentet tilladelse fra Badminton Fyn er følgende ikke tilladt.Klubmedlemmers deltagelse i udenlandske stævner og i kampe mod udenlandske
badmintonspillere.
Klubbers deltagelse i kampe, stævner, turneringer eller lignende arrangementer,der
afvikles af eller med deltagelse af sammenslutninger, der står uden for BD.
Klubbers og disses medlemmers deltagelse i velgørenhedskampe eller andre kampe, hvis
indtægt ikke tilfalder BD eller en under BD stående kreds, distrikt eller klub.
Badmintonafdelinger (-klubber eller -foreninger), der hører til en idrætsorganisation med
flersidig idrætsudøvelse, f.eks. De Danske Skytte-,Gymnastik- og Idrætsforeninger, De
Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger DGI og Dansk Firmaidræts forbund, og som
uden at opgive tilhørsforholdet til det oprindelige forbund ("moderforbund") - ønsker at
være tilsluttet Badminton Danmark og dermed Badminton World Federation, kan optages
som medlemmer af Badminton Fyn på lige vilkår med Badminton Fyn's øvrige klubber.
Klubber med et sådant legalt medlemskab af to forbund kan - uden at ansøge om
tilladelse hertil -deltage i "moderforbundets" danske badmintonarrangementer, hvorimod
de pågældende klubber og disses medlemmer med hensyn til deltagelse i udenlandske
badmintonstævner eller i kampe mod udenlandske badmintonspillere falder ind under de
for Badminton Fyn's øvrige klubber gældende regler.
Undtaget fra disse bestemmelser er kampe imod eller mellem officielle hold af
tjenstgørende militære eller skolehold.
Overtrædelse af de i denne paragraf indeholdte bestemmelser kan medføre udelukkelse,
og de skal i alle forekommende tilfælde for klubbers og klubmedlemmers vedkommende
indberettes til Badminton Fyn
§ 10. Bistand for kreds og forbund.
Klubberne og disses medlemmer er forpligtet til at yde såvel BD som Badminton Fyn og
disse myndigheders organer enhver bistand og give alle de oplysninger,der måtte
forlanges til varetagelse af henholdsvis BD's og Badminton Fyn's opgaver, herunder
besvare skriftlige henvendelser inden for den i den pågældende skrivelse fastsatte frist.
§ 11 Love og bestemmelser.
Badminton Fyn's love og reglementer m.v. samt BD's love og reglementer m.v.gælder
umiddelbart for Badminton Fyn's klubber og deres medlemmer. Klubberne skal følge de af
Badminton Fyn og BD til enhver tid givne vejledninger for badmintonturneringer, for
oprettelse af love for nye klubber, for instruktører i badminton og for dommere m.v.
Klubbernes love og ændringer af disse skal indsendes til Badminton Fyn's bestyrelse til
godkendelse.
Efter at godkendelse af klubbens love (ændringer af disse) er opnået,fremsendes de i 3
eksemplarer til Badminton Fyn's bestyrelse.
§ 12 Tvivlsspørgsmål samt anker over kendelser.
Klubberne kan indanke tvivlsspørgsmål for Badminton Fyn's bestyrelse, som i øvrigt selv
kan forlange sig forelagt sager om forseelser begået af klubberne eller disses medlemmer,
ligesom Badminton Fyn's bestyrelse kan forlange, at klubberne skal skride ind mod
forseelser begået inden for deres område.
Badminton Fyn's kendelser om spillereglers forståelse eller om udelukkelse af klubber
eller klubmedlemmer kan, jfr. § 5, indankes for BD's forretningsudvalg.
Forretningsudvalgets afgørelse kan - for så vidt det ikke angår spillereglers forståelse inden 14 dage efter, den er meddelt vedkommende, indankes for BD's amatør- og
ordensudvalg under iagttagelse af den i § 5 fastsatte forretningsgang.

§ 13 Åbne turneringer.
Ved åbne turneringer forstås sådanne i hvilke deltagelse står åben for ethvert medlem af
en under BD stående klub. Åbne turneringer må ikke afvikles uden forud indhentet
bemyndigelse fra BD's bestyrelse, eller uden at denne har godkendt turneringens
propositioner.
Nærmere bestemmelser for sådanne turneringer er fastlagt af BD under"Bestemmelser for
ledelse af badmintonturneringer.
§ 14 Sæson og sæsonprogram.
BD's badmintonsæson strækker sig normalt fra den 1. september til den 30.april, inden for
hvilket tidsrum de arrangementer, der skal optages i forbundets program, så vidt muligt
skal finde sted. Badminton Fyn's sæsonregnes fra 1. september til 30. april, inden for
hvilken periode BADMINTON FYN afvikler sine turneringer m.v.
De forannævnte sæsonbegrænsninger er ikke gældende internt for klubberne.
§ 15 Badminton Fyn's repræsentantskab, sammensætning, valg og virksomhed.
Repræsentantskabet består af:
Badminton Fyn' 's bestyrelse, jfr. § 17.
Badminton Fyn's udvalgsmedlemmer, jfr. § 18.
Repræsentanter for klubberne (hver klub har ret til 2 klubstemmer samt 1repræsentant for
hver påbegyndt antal af 50 aktive medlemmer, beregnet efter sidst indsendte statistiske
skema).
Klubberne vælger selv deres repræsentanter, der skal være medlemmer af vedkommende
klub og fyldt 18 år på mødedagen. Ingen kan repræsentere mere end én klub.
Repræsentantskabet vælger Badminton Fyn's bestyrelse. og de i § 16nævnte udvalg,og
giver disse retningslinier for ledelse af Badminton Fyn, hvor de ikke er givet direkte i
Badminton Fyn' 's love.
Badminton Fyn's revisor, jfr. § 17 c, suppleanter, æres- og hædersmedlemmer og
inviterede gæster har taleret, men ikke stemmeret ved Badminton Fyn's
repræsentantskabsmøde.
§ 16 Repræsentantskabsmøder:
a. Ordinært repræsentantskabsmøde.
Mødet holdes hvert år inden udgangen af april måned.
Mødet holdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Endvidere fastsætter bestyrelsen
mødestedet.
Bekendtgørelsen fra bestyrelsen om mødet skal med mindst 4 ugers varsel gives
klubberne til viderebekendtgørelse for disses repræsentanter samt til alle øvrige, der i
henhold til § 15 har ret til at deltage.
Bekendtgørelsen skal indeholde følgende foreløbige dagsorden:
Godkendelse af stemmeberettigede klubrepræsentanter samt konstatering af, hvem der i
øvrigt deltager i mødet med eller uden stemmeret.
Uddeling af pokaler.
Valg af dirigent.
Badminton Fyn’s og de enkelte udvalgs beretninger forelægges til godkendelse enkeltvis.
Regnskab:
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Det løbende regnskab forelægges til orientering.
Den kommende sæsons budget forelægges til orientering.
Behandling af indkomne forslag (herunder også eventuelle indkomne forslag til
lovændringer).

Valg af bestyrelse og udvalg, jfr. § 17-18:
valg af formand - på valg hvert år
valg af bestyrelsesmedlemmer (navne på de afgående medlemmer skal anføres).
valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
valg af mindst 3 medlemmer til Senioreliteudvalget (SEU).
valg af 1 suppleant til SEU.
valg af mindst 3 medlemmer til Ungdomseliteudvalget (UEU).
valg af 1 suppleant til UEU.
valg af mindst 3 medlemmer til breddeudvalget (BREDU).
valg af 1 suppleant til BREDU.
Valg af 2 revisorer.
Valg af 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, indsendes til Badminton
Fyn's formand senest 3 uger før mødet. Sådanne rettidigt modtagne forslag indføres da på
en endelig dagsorden, som udsendes 8 dage før repræsentantskabsmødet til klubberne
og de øvrige mødeberettigede. Til brug ved godkendelse af de stemmeberettigede
klubrepræsentanter opgives ved mødets begyndelse den enkelte klubs stemmetal.
Såfremt klubbernes formænd ikke er blandt klubrepræsentanterne, skal der foreligge en af
formanden underskrevet fuldmagt.
Efter en af Badminton Fyn's sekretær udfærdiget fortegnelse konstateres det, hvilke
medlemmer af bestyrelsen og udvalg, der med stemmeret deltager i mødet personligt eller
ved fuldmagt. Endvidere konstateres det, hvem der deltager i mødet uden stemmeret.
Formanden leder behandlingen af dagsordenens to første punkter, nemlig:Godkendelse af
repræsentanter m.fl. og valg af dirigent.
Dirigenten vælges af repræsentantskabet, og valgbar som dirigent er ethvert medlem af
en under Badminton Fyn stående klub. Dirigenten skal på mødedagen være fyldt 18 år og
ikke have sæde i Badminton Fyn's bestyrelse eller udvalg.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og
afstemningsmåden. Dog skal han lade foretage skriftlig (hemmelig) afstemning,såfremt
ønske herom fremsattes af bestyrelsen eller mindst 10 tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer. Ved personvalg skal der altid foretages
skriftlig(hemmelig) afstemning, hvis der er foreslået flere personer, end der skal vælges.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte
medlemmer.
Beslutninger tages på repræsentantskabsmødet ved almindelig stemmeflerhed. Dog
kræves der to tredjedeles majoritet for vedtagelse af love og Ændringer af disse samt for
beslutning om Badminton Fyn's opløsning, jfr. § 24. Opstår der ved afstemning i sager, der
ikke kræver vedtagelse med to tredjedeles majoritet, stemmelighed, bortfalder forslaget.
Ved personvalg, hvor der forekommer stemmelighed, foretages omvalg mellem de
personer, der har samme højeste stemmetal.
Stemmeret har klubrepræsentanter og bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Disse to sidste
kategorier . Bestyrelsesmedlemmer kan dog ikke tillige møde som klubrepræsentanter
med stemmeret. Stemmeret kan kun udøves, når kontingent er betalt. Stemmeretten
udøves personligt. Dog kan en repræsentant for en klub stemme også for fraværende
repræsentanter for samme klub. Medlemmer af bestyrelsen og udvalg kan give et andet
bestyrelses- eller udvalgsmedlem fuldmagt til at stemme for sig.

Over repræsentantskabets forhandlinger føres en protokol, der underskrives af formanden,
dirigenten og sekretæren eller i sidstnævntes sted af referenten,dersom en sådan
anvendes.
b. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan holdes, når Badminton Fyn's bestyrelse
finder det påkrævet.
Mødet skal holdes, når mindst en fjerdedel Badminton Fyn's stemmeberettigede klubber
fremsætter motiveret skriftlig begæring herom.
En sådan begæring skal for at kunne betragtes som gyldig fremsat:
Fremsendes i originaleksemplar i anbefalet brev til Badminton Fyn's formand.
Angive de punkter, der ønskes behandlet på mødet.
Oplyse navnene på de klubber, der begærer mødet afholdt.
Være forsynet med egenhændig underskrift af formanden for hver af klubberne. (Ved
formandens eventuelle forfald underskrives af den pågældende klubs næstformand eller
sekretær).
Under hensyn til klubbernes ønsker fastsætter Badminton Fyn's bestyrelse gældende
dagsorden, der kan suppleres med de punkter, bestyrelsen finder påkrævede eller
ønskelige.
Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles.
Mødet skal holdes senest 6 uger efter gyldig begæring er modtaget at Badminton Fyn's
formand. Indvarsling til mødet skal ske med mindst 4 ugers varsel, og i øvrigt gælder de
for det ordinære repræsentantskabsmøde givne bestemmelser med hensyn til mødets
ledelse, afstemning m.v.
§ 17 Bestyrelsen.
a. Valg og sammensætning.
Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet og består af 7 medlemmer, af hvilke
formanden vælges særskilt. og består af minimum 3 medlemmer (1 Formand, 1
økonomiansvarlig og minimum 1 aktivitetsansvarlig)
Alle medlemmer af bestyrelsen skal på den dag, de vælges, være fyldt 18 år og være
medlem af en under Badminton Fyn stående klub.
Bestyrelsens medlemmer vælges alle for 2 år ad gangen. Formanden er på valg hvert år,
og med henblik på så vidt mulig at sikre kontinuitet i Badminton Fyn''s virksomhed
bestemmes, at tre bestyrelsesmedlemmer afgår de lige år, 3 de ulige år. I første omgang
bestemmes det ved lodtrækning, der foretages af bestyrelsen, hvilke medlemmer der er
på valg. at de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i hhv. lige og ulige år. Genvalg kan for
alles vedkommende finde sted.
Suppleanter, der indtræder i bestyrelsen for at udfylde en i valgperioden opstået vakance,
skal på valg ved førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.
Samtlige suppleanter er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv ved valg af næstformand, kasserer,sekretær og
udvalgsformænd, jfr. for de sidstnævntes vedkommende § 18.
b. Virksomhed.
Bestyrelsen leder Badminton Fyn med ansvar over for repræsentantskabet.
Den er ansvarlig for anvendelse af Badminton Fyn's midler, over hvilke bestyrelsen
disponerer til løsning af Badminton Fyn's opgaver, jfr. § 7. Bestyrelsen kan til hjælp ved
udførelsen af Badminton Fyn's arbejde antage nødvendig lønnet medhjælp.
c. Regnskab og revision.

Regnskabsåret er tiden 1. september til 31. august.
Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges af repræsentantskabet blandt
medlemmer af de under BADMINTON FYN stående klubber. Valget finder sted for 2år,
således at en revisor afgår hvert år. Første gang trækkes lod om, hvem der skal afgå.
Revisorerne skal, når de vælges, være fyldt 18 år.
Kassereren skal på forlangende udlevere regnskabsmateriale (bøger, bilag m.v.) samt
forevise Badminton Fyn's kontante kassebeholdning til formanden og Badminton Fyn's
revisorer.
Badminton Fyn' 's midler skal - bortset fra en kassebeholdning, der normalt ikke må
overstige 500 kr. - anbringes i værdipapirer, bank eller sparekasse eller postgirokonto, fra
hvilke konti beløbene kan hæves efter bestemmelse fastsat af den samlede bestyrelse.
d. Forretningsorden, møder m.v.
Bestyrelsen kan - valgt blandt den egne medlemmer - nedsætte et forretningsudvalg, og
endvidere kan bestyrelsen til udførelsen af særlige hverv nedsætte udvalg, hvis
medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, hvori der træffes bestemmelse
bl.a. om, hvornår møder skal holdes og på hvis initiativ, og om hvilke fortegnelser og
bøger samt oversigter, der bør føres i forbindelse medbestyrelsens virksomhed.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, i hvilken der kan optages referater af
medlemsmøder og lign. samt andre vigtige sager, der kan blive af betydning for
Badminton Fyn Referater fra bestyrelsesmøder lægges ud på kredsens hjemmeside.
§ 18 Udvalg. Afvikling af Badminton Fyns opgaver
a. Sammensætning og valg.
Senioreliteudvalget består af den i henhold til § 17 af og blandt bestyrelsens medlemmer
valgte senioreliteudvalgs formand samt mindst 3 medlemmer, der vælges på
repræsentantskabsmødet, jfr. §16 punkt d, for en periode af 2 år, således at1 medlem
afgår efter 1 år. Dette medlem vælges ved lodtrækning blandt senioreliteudvalgets
medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Ungdomseliteudvalget består af den i henhold til § 17 af og blandt bestyrelsens
medlemmer valgt ungdomseliteudvalgs formand samt mindst 3 medlemmer, der vælges
på repræsentantskabsmødet, jfr. §16 punkt f, for en periode af 2 år, således at 1 medlem
afgår efter 1 år. Dette medlem vælges ved lodtrækning blandt ungdomseliteudvalgets
medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Breddeudvalget består af den i henhold til § 17 af og blandt bestyrelsens medlemmer valgt
breddeudvalgsformand, samt mindst 3 medlemmer, der vælges på
repræsentantskabsmødet, jfr. § 16 punkt h, for en periode af 2 år, således at 1 medlem
afgår efter i år. Dette medlem vælges ved lodtrækning blandt breddeudvalgets
medlemmer. Genvalg kan finde sted.
b. Virksomhed m.v.
Udvalgets opgaver er under ansvar over for bestyrelsen og i samarbejde med denne at
varetage planlæggelse m.v. af Badminton Fyn's sportslige arrangementer samt
selvstændigt at foretage udvælgelse af de spillere, der skal repræsentere Badminton Fyn i
kredskampe og i andre repræsentative matcher, som arrangeres eller støttes af
Badminton Fyn.
Elitespilleudvalgene udarbejder endvidere reglementer og lignende for samtlige
turneringer.
I alle turneringsanliggender er Elitespilleudvalgene højeste myndighed, og afgørelserne er

inappellable.
I holdturnerings anliggender er bestyrelsen højeste myndighed, og afgørelserne er
inappellable.
Elitespilleudvalgene fastsætter i øvrigt selv deres forretningsorden og fører egne
mødeprotokoller.
SÆRLIGE BESTEMMELSER.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for afvikling af alle kredsens opgaver jf. §7.
Opgaverne udliciteres af bestyrelsen som ad hoc opgaver til interesserede fynske klubber
med ansvar overfor kredsens bestyrelse.
§ 19 Emblemer og hæderstegn. a. Emblemet tildeles ethvert bestyrelses- og
udvalgsmedlem ved indtræden i henholdsvis bestyrelse og udvalg.
Alle aktive bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer har ret til at overvære alle
arrangementer i Badminton Fyn regi uden vederlag.
b. Æres- og hæderstegn udformes og uddeles efter bestyrelsen nærmere bestemmelser.
§ 20 Klubskifte m.v.
Der henvises til holdturnerings reglementets § 5.
§ 21 Fortabelse af medlemsret på grund af restance.
Ingen klub kan være i restance med betaling af kontingent til BADMINTON DANMARK
udover 3 måneder.
Såfremt kontingentet, trods påkrav, ikke betales inden nævnte restancetids udløb, fortaber
vedkommende klub hele sin medlemsret og skal ved bestyrelsens foranstaltning - uanset
bestemmelserne i § 22 - slettes som medlem.
Genoptagelse af den således slettede klub kan derefter kun finde sted, når dens gæld er
betalt, og Badminton Fyns bestyrelse i øvrigt kan godkende genoptagelse.
§ 22 Eksklusioner.
Bestemmelse om udelukkelse af klubmedlemmer træffes normalt af vedkommende klub,
men såvel BD's og Badminton Fyn's bestyrelse kan dog forlange udelukkelse af
klubmedlemmer foretaget af vedkommende klub, jfr. i øvrigt § 12.
Alle udelukkelser efter klubbernes egne bestemmelser indberettes straks til Badminton
Fyn med angivelse af grunden og om fornødent sagsfremstilling.
Badminton Fyn's bestyrelse kan ekskludere et medlem (klub), når medlemmet ikke
overholder lovene eller amatørreglerne, eller når dets forhold efter bestyrelsens skøn giver
anledning dertil.
Den ekskluderede klub kan forlange sin eksklusion behandlet og prøvet på
førstkommende repræsentantskabsmøde, når skriftlig anmodning herom er Badminton
Fyn's bestyrelse i hænde senest 3 uger før det pågældende repræsentantskabsmøde.
Eksklusionssagen skal da optages som særligt punkt på repræsentantskabsmødets
dagsorden. Til det pågældende repræsentantskabsmøde har den ekskluderede klub ret til
at sende en repræsentant, der har ret til at tale på sin klubs vegne under sagens
behandling, men som ikke har stemmeret.
Badminton Fyn's kendelse om udelukkelse af klubber og klubmedlemmer kan gennem
Badminton Fyn indankes BD's forretningsudvalg. Kravet om indankning sendes da i 3
eksemplarer til Badminton Fyn's bestyrelse, som fremsender sagen til BD med alle
oplysninger.
Forretningsudvalgets afgørelse kan inden 14 dage efter, at den er meddelt vedkommende
ad den særlige fremsendelsesvej, jfr. § 5, indankes for BD's amatør- og ordensudvalg.

Et ekskluderet medlem (klub) kan kun genoptages, når det vedtages på det ordinære
repræsentantskabsmøde, hvor sagen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Forslag om
eventuel genoptagelse skal for at kunne behandles være stillet så betids, at det kan nå at
blive optaget på repræsentantskabets dagsorden.
§ 23 Bekendtgørelse om retsvirkning af slettelser og eksklusioner.
Ved Badminton Fyn's bestyrelses foranstaltning gives der alle Badminton Fyn's klubber
meddelelse om alle foretagne slettelser og eksklusioner, der er omhandlet i § 21 og § 22.
Intet klubmedlem, der er udelukket af en klub under DIF på grund af restance, kan
optages som medlem af en under Badminton Fyn hørende klub, før end den pågældende
restance er betalt.
Klubmedlemmer, der af foranstående eller andre grunde er udelukket af en under
Badminton Fyn stående klub, skal ikke kunne fungere som official under nogen form eller
kunne optages i en anden under Badminton Fyn hørende klub ej heller kunne deltage i
anden klubs administration - forinden restancen er betalt eller den klub, der har foretaget
udelukkelsen, giver sit samtykke hertil. Dispensation fra denne bestemmelse kan gives af
Badminton Fyn's bestyrelse; dog først efter en karantænetid på mindst 6 måneder fra
udelukkelsesdagen at regne.
Enhver spiller eller klub, der spiller med eller mod en udelukket spiller eller klub ved nogen
som helst kamp, kan udelukkes efter bestemmelser truffet af henholdsvis vedkommende
klub eller Badminton Fyn's bestyrelse.
§ 24 Ændring af lovene og opløsning af Badminton Fyn.
Forslag om nye love for Badminton Fyn og om ændringer af gældende love for Badminton
Fyn kan kun vedtages på et repræsentantskabs- møde, på hvilket to trediedele af de
mødte og ved fuldmagt repræsenterede medlemmer af repræsentantskabet stemmer for.
Forslag om opløsning af BADMINTON FYN kan kun vedtages på et
repræsentantskabsmøde, på hvilket mindst to tredjedel af medlemmerne (klubberne) er
repræsenteret ved personligt fremmøde eller ved gyldig fuldmagt,og såfremt to tredjedele
af samtlige stemmeberettigede mødedeltagere stemmer for. Er der ikke tilstrækkeligt antal
medlemmer til stede ved mødet, indkaldes ekstraordinært (nyt) repræsentantskabsmøde,
som da er beslutningsdygtigt ved almindelig stemmeflerhed og uanset antallet af
stemmeberettigede deltagere.
Såfremt der træffes beslutning om Badminton Fyns opløsning, skal det pågældende
repræsentantskabsmøde træffe bestemmelse om anvendelse af Badminton Fyn's
eventuelle formue, som dog kun kan anvendes til fordel for dansk idræt, især dansk
badminton.
§ 25 Lovfortolkninger.
Tvivlsspørgsmål angående fortolkning af love afgøres af Badminton Fyn's bestyrelse.
Vedtaget til afløsning af hidtil gældende love for Badminton Fyn på det ordinære
repræsentantskabsmøde den 25. marts 1986.
Jens Stilling, formand
Poul Bent Nielsen, næstformand
Ernst Heesche, kasserer
Lars Jørgen Andersen, SSU
Peter Hindse, USU-formand
Flemming Terkildsen, holdturneringsleder
Jytte Mathome, sekretær
_______________________________________________________________________
*Lovenes § 19 er rettet den 15. april 1997

a. Emblemet tildeles ethvert bestyrelses- og udvalgsmedlem ved indtræden i henholdsvis
bestyrelse og udvalg.
Alle aktive bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer har ret til at overvære alle
arrangementer i FBK's regi uden vederlag.
b. Æres- og hæderstegn udformes og uddeles efter bestyrelsen nærmere bestemmelser.
a.Optagelse og indmeldelse.
Som medlem af FBK kan optages enhver badminton spillende klub, forudsat klubbens
love kan godkendes af FBK's bestyrelse. Kredsens bestyrelse afgør alene, om optagelse
kan finde sted.
b. Indmeldelse.
Enhver klub, der ønsker optagelse, må indsende skriftlig begæring herom til
kredsbestyrelsen. Begæringen skal være bilagt 3 eksemplarer af klubbens love; oplysning
om formandens navn, nøjagtige postadresse samt eventuelt telefonnummer og oplyse om
antallet af medlemmer. Indmeldelse kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året, men
regnes fra begyndelsen af det kalenderår, i hvilket indmeldelsen finder sted.
Angående kontingentbetaling se § 6.
c. Udmeldelse.
En klubs udmeldelse af FBK skal ske med minimum 3 måneders varsel til 30. juni.
Klubben betaler fuldt kontingent for den sæson (1. juli-30.juni), som udmeldelsen foregår i.
Sker udmeldelsen efter 1. april skal klubben betale kontingent for hele den efterfølgende
sæson.
Andre økonomiske mellemværende mellem den udtrædende klub og FBK skal ligeledes
være afviklet inden udmeldelsen er gyldig.
*FBKr (Fyns Badminton Kreds)og DBF er ændret til Badminton Fyn og Badminton
Danmark den 9. april 2013$

