
FSKBH Badminton 

Referat fra årsmøde mandag 14. maj 2018 

 

Dagsorden: 

1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent og stemmetællere 
4. Afdelingens beretning  
5. Indkomne forslag 

- Regelændringer 
6. Orientering om regnskab og budget 
7. Valg af udvalgsmedlemmer for en periode af 2 år 

- Tue Balslev – villig til genvalg 
- Preben L. Christensen – ikke villig til genvalg 

8. Eventuelt 
9. Overrækkelse af holdturneringspræmier. 

 

Ad. 1 - Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 
Til stede var 13 stemmeberettigede repræsentanter for ØBI, SIK, Willis, Nordea, CTI, Danske Bank, 
EX-Uni, SKI, Coop, LIF, Stadio/HIF, Telefonen, TBK, HI og SAS Institute. 
 
Ad. 2 - Valg af dirigent 
Kent Böye (HI og bestyrelsesmedlem) blev valgt, og kunne konstatere at årsmødet var rettidigt 
indkaldt. 
 
Ad. 3 - Valg af referent og stemmetællere 
Tue Balslev (SAS Institute og bestyrelsesmedlem) blev valgt som referent. På grund af det 
beskedne fremmøde var det ikke nødvendigt at vælge stemmetællere. 
 
Ad. 4 – Afdelingens beretning 
Mari-Ann Egeskov Madsen fremlagde som formand for afdelingen årets beretning (vedhæftet). 
Denne gav anledning til et par kommentarer: 

• Ærgerligt igen-igen at se en nedgang i antallet af tilmeldte hold 

• Ærgerligt at vi måtte aflyse både det individuelle mesterskab og miniholdturneringen. Den 
første får vi næppe genoplivet, den sidste håber vi bestemt at kunne gentage til januar. 

 
Ad. 5 – Indkomne forslag 
Bestyrelsen havde fremlagt forslag til en række ændringer i reglerne. Dels stavefejlsrettelser og 
præciseringer, men også en vigtigere omkring reservers indsættelse ved skader under en 
holdmatchs afvikling. Erling Pedersen, der ikke kunne være til stede, havde fremsendt et par 
ændringsforslag hertil, som indgik i drøftelserne. 
 
Tue Balslev gennemgik forslagene og motiverede herfor, og forslagene (inklusive Erlings) blev 
diskuteret og stemt om. Se vedhæftede tabel over forslagene og deres skæbne. 
 
Ad. 6 – Orientering om regnskab og budget 
Mari-Ann gennemgik først 2017-regnskabet (vedlagt), og efter et par spørgsmål blev dette taget til 
efterretning. 



Mari-Ann gennemgik derefter budgettet for 2018, som ved hjælp af en mindre stigning i 
tilmeldingsgebyret forventes at få regnskabet til at balancere. Budgettet blev vedtaget. 
 
Ad. 7 – Valg af udvalgsmedlemmer 
Tue Balslev blev valgt enstemmigt. 
Preben, som egentlig havde meldt sig klar til genvalg, havde valgt alligevel ikke at genopstille. Da 
bestyrelsen ikke fandt det nødvendigt at udvide fra de nuværende 3 medlemmer blev ingen valgt i 
stedet for Preben. 
Tak til Preben for god indsats for Firmabadminton i mange år! 
 
Ad. 8 – Eventuelt 
Der blev spurgt om tilmeldingsfristen til næste holdturnering, og svaret var fredag 22. juni. 
Indbydelsen er endda udsendt inden referenten skriver disse ord. 
 
Ad. 9 – Uddeling af præmier 
Og så sluttede årsmødet med det vigtigste og det festligste, nemlig uddeling af pokaler til de 
rækkevindere, som havde ønsket pokal og var mødt op. 
 
Den fuldstændige liste over rækkevindere ser således ud: 

• Senior4 1. Division, CTI 2 

• Senior4 2. Division, Dong Energy 1 

• Senior4 3. Division, Danske Bank 2 

• Senior6, Elite, Nordea 1 

• Specialrækken Elite, Novo 1 

• Specialrækken 1. Division, Keylane 

• Specialrækken 2. Division, Hovedstadens Jernbaneidræt 

• Veteran4 1. Division, Nordea 3 

• Veteran4 2. Division, Danske Bank 1 

• Veteran6 Elite, Willis 

• Veteran6 1. Division, Exuni 

• Veteran6 2. Division, SIK 1 
 
 
København 15. maj 2018 
Tue Balslev 
Referent 
  



Formandens beretning 2017-18 

 

Afdelingens faste aktiviteter: 

 

Badmintonafdelingens hovedaktivitet er gennemførsel af den årlige holdturnering der i år har haft 

deltagelse af 98 hold, kun 4 hold færre end sidste år. Forrige år var det 20 hold færre.  

Vi har stadig opdelt holdene i 12 rækker, og det samlede antal kampe (ifølge programmet) er 363.  

Der er tale om en konstant nedgang i antal hold, som deltager i turneringen, se tabellen nedenfor. 

Hvor er det synd for alle dem, som ikke oplever hvor sjovt det er at spille (afslappende) 

firmaturneringsbadminton. 

 

 Sæson #Hold #Rækker #Kampe 

2017-

2018 98 12 363 

2016-

2017 102 12 388 

2015-

2016 121 15 449 

2014-

2015 123 16 459 

2013-

2014 130 15 553 

2012-

2013 143 17 568 

2011-

2012 145 17 569 

 

 

I løbet af sæsonen har 7 hold trukket sig af forskellige årsager, oftest problemer med at stille hold 

på grund af skader og spillere, der har forladt firmaet. Vi håber selvfølgelig, at disse hold/firmaer 

kommer igen til næste sæson. 

 

I forhold til det oprindelige spilleprogram, er der blevet flyttet 67 kampe, halvdelen på egne baner. 

 



Desværre er 56 kampe blevet vundet uden at kampene er blevet spillet, svarende til de 7 hold der 

har trukket sig. Et tal vi gerne skulle have nedbragt i næste sæson. Det er jo bedre at spille om 

pointene, end at få dem ”gratis”. 

 

Vi spiller i KFIU-hallen, samt de haller som klubberne selv har stillet til rådighed. 

 

Sidste år talte jeg om ændringer på kontoret og der hvor den største har været er vores nye 

turneringssystem. Stævneplaner. Der har været og der er stadig nogle udfordringer og vi har bedt 

om at de kan blive løst. Dog er det svært hvis vi er den eneste sportsgren, der vil have disse 

udfordringer løst. Kent og Tue har været på hele tiden og bedt om nye ændringer – de har gjort et 

super stykke arbejde og Henrik fra kontoret har også været til en stor hjælp. Tak til alle tre. 

 

Vi har talt om, at afholde holdledermøde fordi systemet er ikke lige til. Hvad synes I? 

Det blev oplyst, at det fungerede ok. Holdseddel var svær i starten, men ok nu. 

 

Og ellers må vi bare sige, at turneringen indtil videre er blevet afviklet i en god sportsånd. Der har 

dog været nogle enkelte udfordringer og derfor har vi nogle ændringer til reglementet. Dem 

kommer Tue ind på. 

 

Turneringen i Gladsaxe, som er det gamle LTFI’s turnering, spiller som de hele tiden har gjort.  

Alle kampe er spillet i Gladsaxe Badminton Hal, hvor vi har 2 timer 1 dag om ugen. 

 

KFIU-haltider sæsonen 2016/2017 
 
Vi har baner til rådighed i KFIU-hallen på følgende tider: 
Mandage 19-23 4 baner (hele hallen) 

Onsdag    19-22        3 baner  

Torsdage 21-23 4 baner (hele hallen) 

Søndage 12-18 4 baner  

 

Herudover har vi haft baner til rådighed i de firmaer, der selv har hal til rådighed. Og disse firmaer 

spiller halvdelen af deres kampe på hjemmebane. 

 

Husk at man møder til tiden og starter efter opvarmningen, som maks. skal varer mere end et 

kvarter. Husk også at rydde op efter kampene i de haller vi spiller i. 

 



 

 

 

FSKBHmesterskaberne  

 

FSKBH-mesterskabet (i gamle dage kaldt Unionsmesterskabet) blev ikke afholdt i 2016 og 2017- 

desværre. Vi skal vist være optimistisk for at tro at dette ændrer sig til næste sæson.  

 

Er der noget vi kan gøre for at genoplive denne ellers gode tradition? 

  

 

Miniholdturnering  

 

Miniholdturnering blev desværre aflyst for første gang. Og forhåbentlig også sidste gang. 

 

Firmaidræt Open 

 

Vi har flere gange slået på, at vi ville håbe, at der er flere der ville deltage i Firmaidræt open og vi 

giver tilskud til deltagergebyret. Alligevel viser det sig desværre ikke at hjælpe, så det bliver vi bare 

nødt til at accepterer. 

 

Fremtiden 

 

Fremtiden er de samme 3 hovedaktiviteter: 

 

Holdturnering som er vores flagskib. Vi vil igen prøve at udvide med en række eller måske to med 

tre personers hold. 

Turneringen i Gladsaxe fortsætter, dog er der et hold der har trukket sig, så der må godt være et 

hold der melder sig til turneringen. 

 

Miniholdstævne vil være en søndag i januar. 

 



FSKBHmesterskaberne vil afholdes i november måned over 1/2/3 søndage, afhængig af antal 

tilmeldinger. 

 

Info om gebyrsagen, som nok bliver vedtaget nu, da det er på Københavns Kommunes budget for 

2019. Det bliver et gebyr på 40 kr. pr. person for en hal uanset hvor der spiller i hallen. Der er stor 

sandsynlighed for at det bliver vedtaget. 

 

Afslutning 

 

Her til slut vil jeg sige tak for en god sæson der er afholdt i god ro og orden, det siger jeg på hele 

bestyrelsens vegne.  

 

Tak til alle, der har hjulpet med at komme godt igennem sæsonen, her især klubberne og 

holdlederne, der trods alt er vores primære kontakt.  

 

 

Tak til personalet på kontoret for deres hjælp omkring badmintonafdelingen. 

 

Tak til min bestyrelse, for et godt, engageret og loyalt samarbejde i den forgangne sæson.  

 

Jeg ser frem til endnu et år med de udfordringer det giver sammen med bestyrelsen eller en 

kommende bestyrelse – der har jo ikke været valg endnu. 

 

Mari-Ann. 

  



Regelændringer 

Nuværende reglement Forslag til ændring Kommentar Vedtagen ændring 

§3.1.4  
Afdelingen kan udskrive 
individuelle turnering i en 
eller flere af kategorierne 
herre-single, damesingle, 
herredouble, damedouble 
og mixed double i mester-, 
A-, B-, C-, D-rækkerne samt 
eventuelt en 
begynder/motionistrække. 
Kategorier med mindre end 
4 deltagere spilles ikke.  
 

§3.1.4  
Afdelingen kan udskrive 
individuelle turneringer i en 
eller flere af kategorierne 
herresingle, damesingle, 
herredouble, damedouble 
og mixdouble i mester-, A-, 
B-, C-, D-rækkerne samt 
eventuelt en 
begynder/motionistrække. 
Kategorier med færre end 4 
deltagere spilles ikke.  
 

Rettelse af 
stavefejl 
 
Vedtaget! 

§3.1.4  
Afdelingen kan udskrive 
individuelle turneringer i en 
eller flere af kategorierne 
herresingle, damesingle, 
herredouble, damedouble 
og mixdouble i mester-, A-, 
B-, C-, D-rækkerne samt 
eventuelt en 
begynder/motionistrække. 
Kategorier med færre end 4 
deltagere spilles ikke.  
 

§3.1.5 
Foreningens 
mesterskabsturnering for 
hold udskrives hvert år i en:  
I: Seniorturnering (Senior 6-
, Senior4- og 
Specialrækken)  
II: Veteranturnering 
(Veteran4- og Veteran6-
rækken).  

§3.1.5 
Foreningens 
mesterskabsturnering for 
hold udskrives hvert år i en:  
I: Seniorturnering (Senior 6-
, Senior4- og 
Specialrækken)  
II: Veteranturnering 
(Veteran4- og Veteran6-
rækken) 
III: Miniholdrække (hvis 
tilstrækkelig med 
tilmeldinger) 

Tilføjelse af 

miniholdrække 

 

Vedtaget! 

§3.1.5 
Foreningens 
mesterskabsturnering for 
hold udskrives hvert år i en:  
I: Seniorturnering (Senior 6-, 
Senior4- og Specialrækken)  
II: Veteranturnering 
(Veteran4- og Veteran6-
rækken) 
III: Miniholdrække (hvis 

tilstrækkelig med 

tilmeldinger) 

§3.2.3 
SEN-6- og VET-6-
turneringerne består af en 
Elitedivisionen samt det 
antal divisioner herunder, 
som det anmeldte antal 
hold gør nødvendigt.  

§3.2.3 
SEN-6- og VET-6-
turneringerne består af en 
Elitedivision samt det antal 
divisioner herunder, som 
det anmeldte antal hold gør 
nødvendigt.  

Rettelse af 

stavefejl 

 

Vedtaget! 

§3.2.3 
SEN-6- og VET-6-

turneringerne består af en 

Elitedivision samt det antal 

divisioner herunder, som det 

anmeldte antal hold gør 

nødvendigt. 

§4.4.1 
Såfremt der i en holdmatch 
indsættes en reserve i 
herresingle, skal han 
placeres efter spillestyrke. I 
doublekategorierne kan 
reserver placeres på den 
tilskadekom-ne/udeblevnes 
plads.  

§4.4.1 
Såfremt der i en holdmatch 
indsættes en reserve, skal 
vedkommende placeres 
efter spillestyrke. Doubler 
med indsat reserve skal 
ligeledes placeres efter 
spillestyrke. 
 

Tydeliggørelse 
 
Vedtaget! 

§4.4.1 
Såfremt der i en holdmatch 
indsættes en reserve, skal 
vedkommende placeres 
efter spillestyrke. Doubler 
med indsat reserve skal 
ligeledes placeres efter 
spillestyrke. 
 

§4.4.2 
For en under kamp 
tilskadekommen spiller kan 
reserve først indsættes i 
spillerens følgende kamp.  
 

§4.4.2 
Bliver en spiller skadet 
under en holdkamp, kan der 
undtagelsesvist fraviges fra 
reglen om at hver spiller 
kun må spille 2 kampe, idet 
en af de øvrige spiller kan 
træde ind på den skadede 
spillers plads 

For at kunne 
færdigspille 
kampe, hvor en 
spiller skades 
undervejs 
 
Vedtaget med 
ændringer 

§4.4.2 
Bliver en spiller skadet 
under en holdkamp, kan der 
undtagelsesvist fraviges fra 
reglen om at hver spiller kun 
må spille 2 kampe, idet en 
af de øvrige spiller kan 
træde ind på den skadede 
spillers plads i den 
efterfølgende kamp. 



Kampen, hvorunder skaden 
opstod, tabes dog af den 
skadede spiller. 
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§4.4.3 
Reserver kan ikke udtages 
fra højere rangerende hold. 
Såfremt en reserve har 
været benyttet på et højere 
rangerende hold 2 matcher 
i træk eller 3 matcher i alt, 
bindes vedkommende til 
holdet. Reserven frigøres 
ved ikke at deltage i 2 
holdmatcher på højere 
rangerende hold.  

§4.4.3 
Reserver kan ikke udtages 
fra højere rangerende hold.  
Såfremt en spiller har været 
benyttet på et højere 
rangerende hold 2 matcher i 
træk eller 3 matcher i alt, 
bindes vedkommende til det 
højere rangerende hold, og 
kan ikke frigives i samme 
sæson. 

For at undgå 
at spillere frit 
bruges på 
tværs af hold 
 
Det blev 
besluttet at der 
ingen 
begrænsning 
skulle være 

§4.4.3 
Reserver kan ikke udtages 
fra et højere rangerende 
hold.  
Hvis en spiller på et lavere 
rangerende hold har været 
benyttet som reserve på et 
højere rangerende hold, 
sker der ingen låsning af 
spilleren. 
 
 

§5.1.4 
Spiller et hold ikke mindst 
halvdelen af kampene i en 
holdmatch, er denne 
scratchet for holdet.  

§5.1.4 
Udgår… 
 

Giver vist ikke 
rigtig mening 
 
Vedtaget! 

§5.1.4 
Udgår… 
 

§5.2.1 
Ændringer i 
holdturneringsprogrammet 
kan kun ske med 
turneringsledelsens sam-
tykke og såfremt følgende 
betingelser overholdes.  
1. Kvalifikations- og 
cupmatcher kan ikke 
ændres/genansættes.  
2. Hvis matchen spilles på 
egne baner, skal den 
forsøges spillet senest 4 
uger efter det i programmet 
fastsatte tidspunkt, og ikke 
senere end sidste pro-
gramsatte turneringsrunde i 
den pågældende række  
3. Ændring i sidste 
programsatte 
turneringsrunde kan alene 
ske ved fremryk-ning af den 
programsatte match  
4. Ændringen må ikke 
påføre Foreningen udgifter.  
 
I modsat fald kan dato, tid 
og sted for afvikling 
fastsættes med en uges 
varsel af 
turneringsledelsen, hvorved 
klubben, der ønsker 
udsættelse pålignes et 
gebyr sva-rende til den for 

§5.2.1 
Ændringer i 
holdturneringsprogrammet 
kan kun ske med 
turneringsledelsens 
samtykke og såfremt 
følgende betingelser 
overholdes.  
1. Kvalifikations- og 
cupmatcher kan ikke 
ændres/genansættes. 
UDGÅR 
2. Hvis matchen spilles på 
egne baner, skal den 
forsøges spillet senest 4 
uger efter det i programmet 
fastsatte tidspunkt, og ikke 
senere end sidste 
programsatte 
turneringsrunde i den 
pågældende række  
3. Ændring i sidste 
programsatte 
turneringsrunde kan alene 
ske ved fremrykning af den 
programsatte match 
UDGÅR 
4. Ændringen må ikke 
påføre Foreningen udgifter.  
 
I modsat fald kan dato, tid 
og sted for afvikling 
fastsættes med en uges 
varsel af turneringsledelsen, 

Korrigering til 
den praksis vi 
har i dag 
 
Vedtaget! 

§5.2.1 
Ændringer i 
holdturneringsprogrammet 
kan kun ske med 
turneringsledelsens 
samtykke og såfremt 
følgende betingelser 
overholdes.  
1. Kvalifikations- og 
cupmatcher kan ikke 
ændres/genansættes. 
UDGÅR 
2. Hvis matchen spilles på 
egne baner, skal den 
forsøges spillet senest 4 
uger efter det i programmet 
fastsatte tidspunkt, og ikke 
senere end sidste 
programsatte 
turneringsrunde i den 
pågældende række  
3. Ændring i sidste 
programsatte 
turneringsrunde kan alene 
ske ved fremrykning af den 
programsatte match UDGÅR 
4. Ændringen må ikke 
påføre Foreningen udgifter.  
 
I modsat fald kan dato, tid 
og sted for afvikling 
fastsættes med en uges 
varsel af turneringsledelsen, 
hvorved klubben, der ønsker 
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sæsonen gældende pris for 
en turneringskamp.  

hvorved klubben, der ønsker 
udsættelse pålignes et 
gebyr svarende til den for 
sæsonen gældende pris for 
en turneringskamp. 

udsættelse pålignes et gebyr 
svarende til den for 
sæsonen gældende pris for 
en turneringskamp. 

§5.7.3 
I holdturneringen skal afbud 
meddeles til såvel 
modstander, KFIU-hallen 
samt hold-
turneringsledelsen senest 
kl. 12 på spilledagen. Er 
spilledagen en lørdag eller 
en søndag skal modstander 
og KFIU-hallen underrettes 
senest fredag kl. 12. 
Holdledere opfordres til at 
tage kontakt med 
modstandernes holdleder et 
par dage før matchen for at 
undgå udeblivelser og 
andre misforståelser  

§5.7.3 
I holdturneringen skal afbud 
meddeles til såvel 
modstander, KFIU-hallen 
samt hold-
turneringsledelsen senest kl. 
12 på spilledagen, såvel per 
mail som telefon/sms. Er 
spilledagen en lørdag eller 
en søndag skal modstander 
og KFIU-hallen underrettes 
senest fredag kl. 12. 
Holdledere opfordres til at 
tage kontakt med 
modstandernes holdleder et 
par dage før matchen for at 
undgå udeblivelser og andre 
misforståelser  

Nu skal 
modstanderne 
orienteres 
både via mail 
og telefon. Vi 
har haft for 
mange sager, 
hvor en 
holdleder 
enten ikke har 
læst sine 
mails, eller 
besvaret sin 
telefon (eller 
fået nyt tlfnr) 
Vedtaget! 

§5.7.3 
I holdturneringen skal afbud 
meddeles til såvel 
modstander, KFIU-hallen 
samt hold-
turneringsledelsen senest kl. 
12 på spilledagen, såvel per 
mail som telefon/sms. Er 
spilledagen en lørdag eller 
en søndag skal modstander 
og KFIU-hallen underrettes 
senest fredag kl. 12. 
Holdledere opfordres til at 
tage kontakt med 
modstandernes holdleder et 
par dage før matchen for at 
undgå udeblivelser og andre 
misforståelser 

§6.1.2 

I holdturneringen gives 2 
point for vundet match og 1 
point for uafgjort match. 
Place-ringen afgøres ved:  
1) antal matchpoint  
2) indbyrdes match  
3) antal vundne kampe  
4) antal vundne sæt  
5) antal vundne bolde  
6) lodtrækning foretaget af 

turneringsledelsen  

§6.1.2 

I holdturneringen gives 2 
point for vundet match og 1 
point for uafgjort match. 
Placeringen afgøres ved:  

1. antal matchpoint  
2. indbyrdes match 

(hvis 2 hold står 
lige) 

3. Sætdifference 
4. Bolddifference 
5. Lodtrækning 

foretaget af 
turneringsledelsen.  

 

Tilretning til 

vores nye IT-

system 

 

Vedtaget! Det 

specificeres at 

alle holdets 

kampe indgår i 

optællingen 

§6.1.2 

I holdturneringen gives 2 
point for vundet match og 1 
point for uafgjort match. 
Placeringen afgøres ved:  

1. antal matchpoint  
2. indbyrdes match 
3. Sætdifference 
4. Bolddifference 
5. Lodtrækning 

foretaget af 
turneringsledelsen.  

Står 3 eller flere hold lige 
udgår (2). 
Ved optællingen indgår alle 
holdenes spillede kampe, 
ikke kun de indbyrdes. 

 

 



 


