
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
1. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter. 
2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår  
3. Beretninger om kredsens virksomhed.  
4. Det reviderede regnskab for den foregående sæson forelægges til godkendelse. 
5. Status for indeværende sæson fremlægges til orientering og budgetforslag til den 
kommende sæson forlægges til godkendelse. 
6. Behandling af indkomne forslag – vedtægtsændringer vedhæftet 
7. Behandling af indkomne forslag til Badminton Danmark's repræsentantskabsmøde – 
ingen indkomne 
8. Valg af formand - kun på ulige år. Pt. Gitte Paulsen 
9. Valg af kasserer - kun på lige år. Lars Kofoed Jensen er stoppet, bestyrelsen peger på 
Mads Aaen Christiansen. 
10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem - kun på ulige år. Pt. Dorthe Mølgaard. 
11. Valg af 1 bestyrelsesmedlem - kun på lige år. Kristian Hedelund, villig til genvalg 
12. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen - hvert år. Lotte Madsen, villig til genvalg 
13. Valg af 1 revisorer – kun på lige år. Michael Petersen, abc Aalborg trak sig i utide, 
Bestyrelsen foreslår Jan V. Nielsen, Langholt 
14. Valg af 1 revisorer – kun på ulige år.  Pt. Lars Stoffersen. 
15. Valg af 1 revisorsuppleant - hvert år. Forslag ønskes 
16. Fastsættelse af næste års mødested. 
17. Eventuelt.   
  



                                                                                   
 
 
 
 
Beretning for Badminton Nordjylland sæson 19-20 
Badmintonåret i Nordjylland har atter budt på en hel del aktiviteter. 
 
Nedenstående oversigt over aktiviteter i Badminton i Nordjylland siden sidst: 

 Fælles instruktør-Team i Region Nord, ca. 100 trænere, 70 herre og 30 piger. 
 Badminton i skolen – 88 arrangementer for 4788 elever, samarbejde med 70 
klubber. 

 Begynderstævner – 3 stk. for 79 deltagere + 120 forældre og klubber organiserer 
selv i netværk. 

 Event: Nordjylland Elsker Badminton i Vrå – 300 deltagere tilmeldt, 232 mødte op. 
 Ferie-Fjer – 20 stk. i 16 klubber af 2-3 dages varighed med 316 deltagere 
 Flydende badminton bane – Hjørring og Aabybro har haft den ude. Kommer ud igen 
til Landsstævne 2021 og muligvis til sommer i Aalborg  

 Miniton-kurser - 2 kurser i Hjørring og Thisted med 12 deltagere begge steder – helt 
nyt materiale. Nu med mulighed for gratis instruktørbesøg for opstart. Husk også de 
fine mintion-pakker  

 Klubber der selv har afviklet Natminton – 12 klubber 
 Foreningsbesøg – 30 stk. 
 Hjælpetrænerkurser – 11 kurser for 187 kursister. 
 Klubudviklingsforløb – 15 klubber. 
 Beachminton i sommerferien – 4 strande med over 200 besøgende  
 Sommerlejr – Yonex FjerCamp 80 deltagere fra 42 klubber  
 Styrk klubbens Træningsmiljø – 5 forløb kører med 15 trænere. 
 Trænerkurser – 5 kurser for 68 deltagere 
 Voksenfjer – foregår pt i 35 klubber. 
 60+ stævner – 4 stævner afviklet for 380 spillere, Løgstør, Hjørring, Vrå og 
Hadsund. 

 Future Female Badmintontræner – 17 piger 
 Tøsetræning – 12 piger  
 Nordjylland Open – 342 deltagere  
 60+ gæstetræning – 10 besøg for 40 spillere i hhv. Dronninglund og Klokkerholm 
 Badminton for SOSU Nord – 120 unge piger  
 Fjer Awards 2019: 65 deltagere  
 Miniton gæstetræning: 80 spillere og 120 forældre i 5 klubber 
 Inspirationstræning med Lars Uhre: 14 deltagere  
 Jammerbugt Skolemesterskab: 600 deltagere  
 Mariagerfjord Games: 447 deltagere 
 Miniton til Nordkrafts fødselsdag: 150 deltagere  
 Youth Games i Aalborg  

  



                                                                                   
 
 
Udover de aktiviteter vi hjælper med at afvikle, arbejder klubbernes frivillige, trænere og 
forældrene ihærdigt rundt i klubberne. Enkelte klubber har måttet sige nej til medlemmer, 
da de ikke kunne skaffe en træner, vi håber alle klubber vil deltage i ”kampen” med at få 
flere trænere, send jeres unge mennesker på kursus, så I, i klubberne kan blive 
selvforsynet med trænere. 
 
Først et tilbageblik på vores sidste årsmøde. Vi er siden årsmødet blevet gjort 
opmærksom på fra Badminton Danmark, at vi ikke havde hjemmel til at lave alt det om vi 
gjorde, derfor skal vi til dette årsmøde igennem vedtægterne igen. Det beklager vi 
selvfølgelig at vi ikke har haft helt styr på, det får vi så nu Vi valgte sidste år at gøre som 
vi gjorde, da vi ville synliggøre det tætte samarbejde vi har omkring Badminton i 
Nordjylland, og vi gerne vil opfattes som en enhed. Selvom vi nu ændre vores vedtægter 
vil vi beholde vores Badminton i Nordjylland i daglig tale. 
Vi har også mistet vores kasserer, der valgte at stoppe i oktober, så derfor søger vi en ny, 
det er ikke lykkedes os at finde en, men vi har heldigvis en god bogholder ansat.  
Kristian Hedelund er valgt som den nye Vest repræsentant i Badminton Danmarks Hoved 
Bestyrelse. 
 
Vi startede året med Nordjylland elsker Badminton for spillere/ledere i Vrå idrætscenter, 
hvor bla. ”vores” hjemvendte Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen kiggede forbi for 
at træne børnene, og spille en opvisningskamp mod Thomas Røjkjær og Tommy 
Sørensen. Til lejligheden kom det kendte kommentator par Dennis Bostrup og Jim 
Laugesen forbi vrå. Eliteansvarlig Kenneth Larsen var forbi for at svare på spørgsmål. Tak 
til alle både spillere leder/frivillige mfl. der deltog så vi fik en god badminton dag 
 
Vest Mesterskaber for ungdom, blev afviklet i Brønderslev, tak til Brønderslev for 
indsatsen. 
 
Nordjyske Mesterskaber blev afviklet i Frederikshavn, hvor der var dommere på i flere 
kampe, det var en god oplevelse for deltagerne. Tak til Frederikshavn for at hjælpe med 
afviklingen. 
 
Den nye rangliste, og holdturnering får ikke mange positive ord med på vejen fra jer 
klubber. Vi lytter til jer, og forsøger, at få jeres ønsker bragt videre, der hvor der kan gøres 
noget ved det. 
 
Sammen med Fjerbold Jammerbugt afvikler vi igen Kommunemesterskab i 
Skolebadminton. Her dyster mange elever fra de forskellige byer i en lokal 
skoleturneringer. De samles til et afsluttende finalestævne i Åbybro. Under idrætsmødet 
sidst i juni mødes alle vindere fra hele Nordjylland til en kæmpe finale i Gigantium. 
 
Vi har afviklet Nordjyske Mesterskaber i småspil for ungdomsspillere, det var en succes, 
så det gør vi igen. 
 
Mange klubber arbejder godt sammen, og det har ført til fælles træninger på tværs af  
klubberne, og med mange begynder turneringer i netværkerne – det kan vi kun opfordre til 
at fortsætte og udbrede. Badminton har behov for at I arbejder i netværk for at understøtte 
hinanden og udvikle de tilbud vi kan give spillere på alle niveauer og i alle aldre.  



                                                                                   
 
 
Vores bedste spillere i ungdom klarer stadig bedre og bedre, det gode arbejde  
rundt i klubberne og i vores Talentcenter er begyndt at bære frugt – flot – og tillykke til  
spillere, trænere og frivillige. Vi er nu repræsenteret i Forbundets ungdomsgrupper igen, 
og gør os gældende i E-turneringer i alle årgange. 
 
Mange Nordjyske klubber har startet badminton op for voksne, eller fleksifjer, super godt 
initiativ godt gået alle sammen. 
 
Vi har nu 3 klubber i det nordjyske for spillere med handicaps, dejligt, det er en målgruppe, 
der har stor glæde af, at dyrke vores dejlige sport. 
 
Seniorstævner i Nordjylland afvikles til stor glæde for vores lokale spillere. Vi håber meget 
at klubberne stadig vil søge senior stævner så vi hele tiden har tilbud til vores U19 spillere, 
der rykker op.  
 
Vores frivillige på området omkring +60 gør en kæmpe indsats til stor glæde for den 
aldersgruppe, det er snart de største stævner vi har i Nordjylland   
 
Holdturnering 
Vi har stadig en stor holdturnering, hvor vi er indgået i samarbejde med hele Vest 
Danmark. Der er meget administrativt arbejde forbundet med holdturneringsafvikling, og 
det er fortsat afgørende, at vi har en lønnede medarbejder der tager sig af de mange, 
nærmest daglige,  
henvendelser. 
I ungdomsholdturneringen har vi haft 202 tilmeldte hold fra U9 -U17/U19. I senior har vi 
haft 83 tilmeldte hold. Derudover har vi 23 hold i serie1/kredsserien og 12 hold i DH 
turneringen. 
 
Dommerne 
Vi er i skrivende stund 14 aktive dommere i Nord (4 dommere, 3 kredsdommere og 7 
Forbundsdommer) men vi må erkende, at der heller ikke er de mange udkald og det er 
meget ærgerligt. Det vil sætte et mere professionelt præg over stævnerne. Der skal pt. 
ikke være servedommere på i Liga kampene, det gør det svært for os, at blive ved at have 
gode servedommere, et klart tilbageskridt for dommerne. 
På dommer området arbejder vi også sammen med resten af Vest Danmark og det 
fungere upåklageligt. Derudover er der muligheder for flere udkald af vores dommere samt 
mulighed for fælles sparring.  
Vi mangler nye dommere og gerne unge dommere. Selve dommertjansen kan byde på 
mange ting fra U9 til store internationale oplevelser. Hvis du sidder med en lyst til at prøve 
dig af så tag fat i dommerleder Kristian Hedelund på 28877381 eller mail 
mette_kristian@vip.cybercity.dk. 
 
Klubber, vær’ opmærksom på dommerreglerne, da I ellers kan komme ud for store bøder, 
og det er jeres ansvar at kende reglerne. 
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Konsulent 
Vi har aftale med DGI vedr. at have en fælles konsulent. Vi mener det fortsat vil gavne 
vores klubber og udviklingen af badminton i Nordjylland.  
 
Vi arbejder fortsat på at hjælpe jer i klubberne, og vi lytter meget til jer, når I henvender jer, 
men husk mange af os i beklager jer til også er frivillige  
 
Økonomien 
Vi kan ikke bruge flere penge end vi får ind. Lige nu arbejder vi på, at vi kan få 50% af 
jeres indbetalte kontingenter retur til Nordjylland, men lige nu får vi kun 44% retur, mens fx 
København får 59%. Det skyldes, at man ikke får noget retur for at have C og D klubber, 
men kun A og B klubber. Vi har pt 73 klubber, der betaler til BD som Badminton i 
Nordjylland ikke får kontingent fra, selvom det langt hen af vejen er Badminton i 
Nordjylland, der er i kontakt med disse klubber. Det synes vi er dybt urimeligt, da vi mener 
alle spillere må være lige meget værd procentvis i Badminton Danmark. Sådan er det 
desværre ikke lige pt. 
 
Vi har fået en ny hjemmeside https://badmintoninordjylland.dk/ brug den, den er mega go’. 
 
I kan også hente hjælp til oplysninger omkring badminton på vores App ”Badminton i 
Nordjylland” – Brug den! 
 
De frivillige i Kredsen/Landsdel er få – vi kan kun noget hvis vi får hjælp. Vi kan altid bruge 
flere frivillige, så har du lyst så kontakt Gitte på formand@badmintonnordjylland.dk 
 
Til sidst skal blot lyde en kæmpe TAK til alle jer frivillige/ansatte i kredsen/landsdelen og 
ude i klubberne, der altid er klar til at hjælpe med en opgave, når vi ringer, uden jer ingen 
Badminton i Nordjylland. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Gitte Paulsen 
Formand 
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