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Dagsorden i henhold til lovenes § 15: 

1. Godkendelse af repræsentanter. 

2. Valg af dirigent. 

3. Beretning om kredsens virksomhed fremlægges af forretningsudvalg og udvalg.

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

5. Budget og forslag til kontingent for den næste sæson fremlægges af den økonomiansvarlige. 

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af repræsentanter til Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde 10. juni

9. Eventuelt 

Velkommen
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Indlæg:

Mathias Haulund, konsulent Badminton København

Lars Uhre, leder Badminton Bredde og Udvikling

Velkommen
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Badminton i København

2017

Klubkontakt 

• 24 besøg i klubber 

• 10 netværksmøder – 22 klubber har deltaget. 

• Netværk med badmintonklubber i Københavns Kommune 

• Netværk for store klubber i Storkøbenhavn 

• Netværk mellem klubber på Amager

• Netværk mellem klubber på Frederiksberg

• Samarbejde mellem klubber i Gentofte
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Badminton i København

2017

Aktiviteter 

• Træneruddannelse: Miniton, Hjælpetrænerkurser, basisuddannelse 

• Forældrearrangementer: Foredrag om rollen som badmintonforældre 

• Kurser i kommunikation og sociale medier 

• Kurser med fokus på trivsel i foreningslivet 

• 20 Begynderturneringer i samarbejde med klubber 

• 25 Badmintonskoler i samarbejde med klubber 

• KMU med 250 deltagere

• Inspirationstræning for motionister 

• Inspirationstræning for 60+ 
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Badminton i København

2017

Badmintonprojekt i Københavns Kommune 2016-2017

Projektet i Københavns Kommune er nu afsluttet og har haft succes med 
foreningsudvikling, aktiviteter og kurser. 

Det har været kendetegnet af et engageret og ambitiøst samarbejde 
mellem DGI Storkøbenhavn, Badminton København og klubberne. 

Klubber, som har deltaget i projektet, er Amager Badminton Club (ABC), 
Islands Brygge Badminton (IBB), Københavns Badminton Klub (KBK), 
Valby Badminton Club (VBC), Vanløse Badminton Klub (VBK), 
Badmintonklubben af 1937 (BC37), Badmintonklubben af 1936 (BK36), 
I.K. Tono
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Badmintonprojekt i København

Vi er glade for at være en del af netværket – det giver motivation og drive!
- Heidi Marie Paulsen, formand i IBB

Vi er kommet rigtig i gang med at promovere klubben – bl.a. har vi lavet 
Facebook-annoncer og lavet kampagner med åben træning.

- Nicklas Jensen, ungdomscheftræner i ABC

Foreningsudviklingsforløbet har hjulpet klubbens bestyrelse ved at se på 
klubbens situations med friske øjne og har givet et rygstød til nye ideer og 
tiltag.

-Teis Nielsen, sportschef i VBC

Video om foreningsudviklingen i Valby Badminton Club

https://mimer.dgi.dk/offentlig/D446FFB8-001
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Badmintonprojekt i København

Projektets samlede resultater:

8 klubber har været igennem et foreningsudviklingsforløb.

8 klubber har deltaget i netværksmøder

6 klubber har arbejdet med forældreinvolvering. Sammenlagt er ca. 30 
nye forældre blevet involveret i klubberne. 

Klubberne har arbejdet strategisk med PR og markedsføring af deres 
tilbud for børn mellem 3 og 12 år. 
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Badmintonprojekt i København

5 klubber tilbyder nu miniton. To klubber tilbyder mikroton (for 2 til 4 år).

21 begynderturneringer er afholdt med sammenlagt over 523 deltagere. 
Størstedelen er afviklet uden konsulenthjælp.

23 badmintonskoler er afholdt sammenlagt over 375 deltagere.

5 klubber har samarbejdsrelation til lokale skoler. 

Samlet set har klubberne i en medlemsvækst på 21,5 % (145 børn) i 
aldersgruppen 3-12 år.
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Nyt badmintonprojekt 

i Københavns Kommune

Projekt i Københavns kommune

Navn: Mere Badminton i København

Ansøger: Badminton København 

Projektansvarlig: Mathias Haulund, konsulent

Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2020.

Bevilgede midler: 1 mio. kr. (422.500 kr. i 2018)

30-04-2018
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Mål

At få flere børn til at spille badminton 

Vi tager udgangspunkt i

• Fællesskabet

• Oplevelser

• Udvikling

• Legen med fjerbold

Nyt badmintonprojekt 

i Københavns Kommune
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Mere Badminton i København

Helhedsorienteret perspektiv

To gensidigt afhængige dele af udviklingsprocessen:

• Aktiviteter og arrangementer

• Klubudvikling og frivillighed

Udviklingen forankres i klubberne, så det er bæredygtigt efter 
projektperioden.

Projektet har fire supplerende spor, som skal skabe medlemsvækst og 
udvikle klubberne. 

30-04-2018
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Spor 1

Satellitafdelinger 

• Samarbejde med lokalområde

• PR og markedsføring

• Opstartspakke

Mere Badminton i København
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Spor 2

Klubudviklingsforløb

• For ledere og trænere i klubben

• Forældreinvolvering i klubberne

• Organisationsudvikling

• Aktivitetsudvikling

Mere Badminton i København



.

30-04-2018

Spor 3

Kommunikation og markedsføring

• Vi elsker Badminton

• Markedsføringspakke

• Facebook

• Film, billeder og tryksager

Badminton i København
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Spor 4

Aktiviteter

• Vi elsker Badminton

• Miniton / Familiebadminton

• Begynderturneringer

• Badmintonskoler

• Skolesamarbejde

Mere Badminton i København
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KMU 2018

Ny stor event!

Valbyhallen og Hafnia-hallen

1000 børn og forældre

Aktiviteter for børn og forældre 
udover selve turneringen 

Mere Badminton i København
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Udviklingsparate klubber spiller hinanden gode!

Succeshistorier, viden og erfaringer spredes gennem netværk.

Mere Badminton i København
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Dagsorden i henhold til lovenes § 15: 

1. Godkendelse af repræsentanter. 

2. Valg af dirigent. 

3. Beretning om kredsens virksomhed fremlægges af forretningsudvalg og udvalg.

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

5. Budget og forslag til kontingent for den næste sæson fremlægges af den økonomiansvarlige. 

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af repræsentanter til Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde 10. juni

9. Eventuelt 

Dagsorden



.

30-04-2018

Regnskab 2017
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1) Bestyrelsens forslag til Badminton Københavns gebyroversigt til vedtagelse på 
repræsentantskabsmødet den 23. april 2018

2) Bestyrelsens forslag til ændring af kredsens love til vedtagelse på 
repræsentantskabsmødet den 23. april 2018.

Behandling af indkomne forslag 



.

30-04-2018

Bestyrelsens forslag til ændring af kredsens love til vedtagelse på 
repræsentantskabsmødet den 23. april 2018.

Forslag 1:
§13 skal ændres så nuværende stk. 2 omtales før nuværende stk. 1. Desuden skal indholdet 
opdateres i forhold til det til enhver tid gældende "Reglement for spilletilladelse og klubskifte" i 
Badminton Danmark.

Forslag til ændring af §13, stk. 1 og stk. 2:

§13 Klubskifte
Klubskifter administreres i henhold til Badminton Danmarks "Reglement for spilletilladelse og 
klubskifte".
Spillere, der foretager lovligt klubskifte, kan efterfølgende spille i kredsens holdturneringer for 
den nye klub, hvis man efterlever reglerne i "Reglement for spilletilladelse og klubskifte".
…

Behandling af indkomne forslag 
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Forslag 2:
§16. stk. 2 Udvalg foreslås ændret så Holdturneringsudvalget i fremtiden også består af 
Bredde-formanden.

Forslag til ændring af §16, stk. 2:

§16 Badminton Københavns ledelse
…
Udvalg
…… Holdturneringsudvalg: Holdturneringsansvarlig (formand), Holdturneringsadministrator, 
SSU-formand, VETU-formand, USU-formand og Bredde-formand.

…

Behandling af indkomne forslag 
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Valg til bestyrelse

 Formand – Kristian Boye Nielsen – på valg

 Næstformand – Vakant

 Økonomiansvarlig – vakant

 Holdturneringsansvarlig – Kurt Mehlsen – på valg

 Seniorudvalgsformand – Lars Holmberg – på valg

 Veteranudvalgsformand – Vakant

 Ungdomsudvalgsformand – Susanne Kauffmann – ikke på valg

 Breddeudvalgsformand – Nicklas Jensen – ikke på valg

 Dommerudvalg – Niels Holm Mortensen – ikke på valg

 Revisorer – Torben Aagaard – på valg

30-04-2018
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Badminton Danmarks repræsentantskabsmøde 26. maj i Vejle

Fælles årsmøde mellem DGI Badminton og Badminton Danmark. 

Fælles transport med bus til og fra København.

Valg af repræsentanter
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Badmintonforum er for trænere, ledere og klub-
ledere. Kort sagt, dig som brænder for badminton –
frivilligt eller professionelt. Dette er vores sport og 
vores dag.

DGI Badminton og Badminton Danmark inviterer dig til 
en dag med fokus på din sport og din klub. 

Badmintonfolk fra hele landet vil være samlet og en 
blanding af spændende indlæg og konkrete 
workshops giver ny viden og netværk til glæde for 
både dig og din forening.

Så brug pæren og kom til Vejle den 26. maj!

Badmintonforum 26. maj i Vejle
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Eventuelt



nede og 

Glæde Udvikling Oplevelse Fællesskab

Gladsaxe 23. april 2018



Badminton Bredde og Udvikling

• Ny struktur 2018

• Mindre budget

• Holdt mange hænder



MEDLEMSTAL

1260 nye medlemmer i 2017

Positiv omtale af breddebadminton i medierne

Positiv italesættelse i badmintonmiljøet



Ineva rapport om bdfl

Ros for samarbejde, men nu skal der eksekveres

Vi har fokus på udrulning af eksisterende produkter

Voksenbadminton, SKTM og Skolebadminton



Nye tiltag

Miniton materiale kommer inden ny sæson

Vi elsker badminton vs2 i efteråret 

Foreningsudvikling vs2 i foråret

Pilotprojekter 
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Badmintonforum

Ses vi ?
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Badminton Danmark og DGI Badminton inviterer 
til et gratis heldags arrangement med fokus på 
vidensdeling, inspiration og netværk.

Et arrangement med fokus på, at henter nye 
vinkler ind på både træning, ledelse og 
frivillighed. 

Målgruppe: Trænere uanset niveau og erfaring, 
ledere og klubledere. 

Kort sagt, alle der arbejder med badminton, 
hvad enten det er frivilligt eller professionelt.
¨

Hvad er Badmintonforum?
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Program

09.30-10.00 Ankomst, registrering, markedsplads og kaffe
10.00-10.20 Velkomst fra scenen

10.20-10-50 Fælles oplæg ved Søren Østergård. (Leder af center 

for ungdomsforskning) ”Børn, unge og badminton i en 

præstationskultur

11:00-12:15 Herefter er der forskellige temaer som man vælger sig 
ind på

Trænertemaer : Oplæg med Sven Åge Sørensen 
”Den gode dialog og samtale med dine spillere” 

Ledertemaer:  Oplæg fra Esben Danielsen: ”Skab 
motivation og glæde der smitter”- hør bud på hvordan 
engagementet kan styrkes i det frivillige arbejde, og 
hvordan du får flere med.

-Efterfulgt af tre forskellige workshops man kan vælge sig ind på

.
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Program

12.15-13.15 Frokost- Besøg boder og stande og få en snak
12.30-13:00 Paneldebat - Er kurven knækket i Badminton?
13:15-14:30 Der kan vælges én af 10 forskellige workshops med 

relevante emner indenfor træning, ledelse og 
badminton.

14:30-15:00 Fælles afrunding og afslutning af Badmintonforum
--------------------------------------------------------------------------------------------------
15.00-17.00 Badminton Danmark repræsentantskabsmøde

DGI Badminton landsledelsesmøde
15.00-17.00 Netværk og socialt samvær for øvrige deltagere
17.00 Fælles bustransport hjem (for dem der vil det)


