Referat årsmøde i Badminton Nordjylland 2021
Kun en klub valgte at deltage i vores årsmøde, derfor valgte vi i bestyrelse at ringe rundt for at tale
med lederne rundt i klubberne, både store og små klubber blev kontaktet. Og dejligt at I er tilfredse
med Kredsens virke, og I føler i bliver hørt og taget alvorligt når I kontakter os. Og det ikke var pga
af os I ikke mødte op, men I synes vi er lydhør over at handle på ting når I kontakter os.
Det vi fik med retur fra jer var bla. stor utilfredshed med ranglisten gående på, at der er minus
point, og det er tidskrævende at stille hold fra serie 1 og op, da det ikke er niveau ranglisten der
tæller, men den for hver enkelt række. At holdturneringen for ungdom hedder point og ikke
bogstaver var for mange meget svært. Vi håber bredde holdturneringen i Nordjylland sæson 22-23
bliver lettere, det arbejder vi på. Stor ros til kredsen for vores begynder holdturnering, godt
koncept at U9 spiller single på ½ bane.
Frivilligheden oven på Corona op og nedlukninger udfordrer mange af klubberne, flere af jer
klubber vi var i kontakt med tænkte på at lukke klubben ned, mens andre var meget indstillet på at
tage kampen op. Vi lover, at vi I sæsonen 22-23 vil have stort fokus på frivillighed.
Mangel på trænere i mange af vores klubber slåsser I også med. Bestyrelsen vil forsøge at
arbejde på det område også.
Ellers tak til alle jer der brugte en times tid på at snakke badminton med os. Og vi prøver med
online årsmøde i 2022.

1. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter. Intet at berette.
2. Valg af dirigent. Intet at berette.
3. Beretninger om kredsens virksomhed. Tilføjelse til beretningen – Tillykke til VEB med sejren i
Final 4, dejligt det endeligt lykkedes.
4. Det reviderede regnskab for den foregående sæson forelægges til godkendelse. Ligger på
hjemmesiden, der er et lille underskud, men det kan forklares med pludselig deltagelse i
kredsmatch for U13 hold og opstart af kredstræninger.
5. Status for indeværende sæson fremlægges til orientering og budgetforslag til den kommende
sæson forlægges til godkendelse. Intet at berette.
6. Behandling af indkomne forslag – ingen indkomne forslag
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. Søren Nørholt valgt
10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem - kun på ulige år. PT Dorthe Mølgaard
11. Valg af 1 bestyrelsesmedlem - kun på lige år. Kristian Hedelund valgt
12. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen - hvert år. Lotte Madsen valgt
13. Valg af 1 revisorer – kun på lige år. Pt. Jan V. Nielsen, Langholt valgt
14. Valg af 1 revisorer – kun på ulige år. Pt. Lars Stoffersen.
15. Valg af 1 revisorsuppleant - hvert år. Morten Hedelund valgt
16. Fastsættelse af næste års mødested. Online
17. Eventuelt.

Beretning for Badminton Nordjylland 2021
- Atter et usædvanligt fjer år – sammen – og hver for sig.
2021 bød atter på nedlukninger pga COVID-19 ramte, atter måtte jer klubber omstille sig og
indstille sig på nye vilkår. Kæmpe ros til alle klubber, frivillige, trænere, spillere og forældre, der
hele tiden har været omstillingsparate ved de op og nedlukningen vi har haft i Nordjylland i 2021.
Gennem hele 2021 har der været godt gang i badminton i hele Nordjylland, puljer der er blevet
udbudt til idrætten, tog rigtig mange af de Nordjyske klubber godt i mod, og der har været mange
badminton aktiviteter rundt i hele vores kreds på en eller anden måde – godt gået igen til alle de
Nordjyske klubber.
Badminton i Nordjylland har i 2021 afviklet:
Træner kurser
Badminton i skolen
Begynderstævner
Ferie-Fjer
Miniton
Klubber har afviklet Natminton
Foreningsbesøg
Hjælpetrænerkurser
Klubudviklingsforløb
Beachminton i sommerferien
Sommerlejr – Yonex FjerCamp
Styrk klubbens Træningsmiljø
Badminton for Teknisk skole i Aalborg
Badminton for Aalborg kommunes 2. klasser – betalt af Elitesport Aalborg
Kredstræninger, den første fredag hver måned.
+60 turneringer.

Udover de aktiviteter Badminton i Nordjylland afvikler, arbejder klubbernes frivillige, trænere og
forældrene ihærdigt rundt i klubberne, det er supert.
Badminton I Nordjylland, er en kreds med en del trænere, og hvor vi har en del deltagere på
træner kurser, men alligevel er der flere klubber der mangler trænere, et godt råd til alle klubber, få
nogen afsted på træner kurser, på den måde vil vi få flere trænere, vi alle kan dele om.
Vi har igen i vores bestyrelse haft et år med en del arbejde omkring mange områder af vores
sport, specielt den skjulte rangliste i U9/U11, tak for alle de skæld ud vi har fået på baggrund af
den skjulte rangliste
. Badminton Player der drillede ved specielt holdindtastninger, har også
udfordret mange af jer, tak for I har holdt ud. Den helt store ”drille Peter” er Tournament Planner,
og til det kan vi kun opfordre til, at man forsøger at deltage på alle de kurser vi afvikler i TP, vi har
ikke mandskab, der kan lave turneringer for alle. Vi har desværre oplevet klubber, der ikke ønsker
at afvikle turneringer pga. TP, heldigvis har andre klubber overtaget disse turneringer, tak for det.
Vi sidder stadig med i udvalg under samarbejdet mellem DGI og Badminton Danmark for på den
måde, at forsøge på, at få de Nordjyske klubbers stemmer til at blive hørt.

Ranglisten og holdturnering får stadig ikke mange positive ord med på vejen fra jer klubber. Vi
lytter til jer. Vi arbejder hele tiden på, at få jeres budskab derhen, hvor der kan gøres noget ved
det.
Sæsonen 21-22, her har vi afviklet holdturnering for senior fra Serie 2 og ned, afsluttende med
Final 4, det har fungeret rigtig god, så det gør vi også fremadrettet.
Sæsonen 22-23 tager vi også ungdomsholdturneringen ud af samarbejdet med de andre kredse,
dog ikke for de bedste hold, da de stadig skal have muligheden for at deltage i holdturnering med
de andre Vest kredse. Og Nordjyske Mesterskaber for ungdomshold vender tilbage.
I 2021 sendte Badminton i Nordjylland både en gruppe U11 og U 13 spillere til kredsmatch på Fyn,
det var en rigtig god oplevelse for både spillere og træner/ledere. Vi tænker U13 også er med i
kredsmatchen fremover
2021 blev året hvor vi genoptog kredstræning den 1. fredag hver måned. Det er der blevet
evalueret på, og det tiltag fortsætter vi med næste sæson.
Aalborg Kommune via Elitesport Aalborg har tilbudt 2. klasserne i kommunen 4 gange badminton i
skoletiden, det har klubberne haft glæde af, da flere efterfølgende melder sig ind. Her vil vi forsøge
at få flere kommuner i Nordjylland til at købe ind på den idé, da det er et supert tiltag for vores
sport. Tak til Torben Sørensen, Elitesport Aalborg, samt Lars Zilmer og Frederik Bjergen,
trænerne på forløbene.
Mange klubber arbejder stadig godt sammen, og det har ført til fælles træning på tværs af
klubberne, og med 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.
Flere klubber er udfordret ved, at skaffe frivillige til bestyrelses arbejde, samt trænere. Vi kommer
gerne ud og hjælper med gode råd til, hvordan I måske kan lykkedes i jeres forening med at skaffe
de hænder I skal bruge. Kontakt Lasse Todberg, lasse.todberg@dgi.dk for hjælp.
Mange Nordjyske klubber har badminton for voksne nybegyndere, eller fleksifjer, eller +60 træning
super godt initiativ - godt gået alle sammen.
Vi har flere klubber i det nordjyske for spillere med handicaps/udfordringer, dejligt, det er en
målgruppe, der har stor glæde af, at dyrke vores dejlige sport.
Vores +60 gruppe er atter kommet i gang med deres store +60 turneringer, hvor det sociale er i
højsædet, tak til alle jer der gør en indsats for den gruppe.
Dommerne
Dommerne har igen fået gang i at komme ud, men vi kunne godt ønske os flere udkald til de
nordjyske dommere. På dommer området arbejder vi fortsat sammen med resten af Vest Danmark
og det fungere upåklageligt.
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.

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
Brug vores hjemmeside https://badmintoninordjylland.dk/ den er mega go’.
Vi har 2 facebook sider, hvor den ene er vores officielle,
https://www.facebook.com/badmintoninordjylland og den anden kan jer klubber selv slå arr. op på
https://www.facebook.com/groups/1511934472362702
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

