
Referat fra bestyrelsesmøde i FBTU d. 25. september 2017. 
 

 

 

Deltagere i møde nr. 2: Jens Povl Barkler (JPB), Michael Demant (MD), Torben 

Pedersen (TP), Søren Kromann (SK) og Ulrik Pedersen (UP).  

 

Dagsorden: 
 

1. Jubilæum 

TP og UP laver ansøgning til Albani-fonden færdig til indsendelse inden 15. 

oktober. 

Der er forskellige kontakter vedr. indslag under jubilæumsarrangementet den 28. 

februar. 

Åbent Hus fra kl. 14 i Tritons lokale. Kl. 16 aktiviteter i Rosengårdshallen. Fra 

kl. 18 fortsætter Åbent hus i Tritons lokale.  

Der er kontakter til spillere. Der er desuden behov for speaker og dommere. 

 

2. Bordtennisskole 

Arbejdet med kommende BT-skole skal fordeles på flere personer. Borde stilles 

gratis til rådighed, men BT-skolen skal dække transporten. 

 

3. Pigetræf 

Plan om 3 pigetræf i sæsonen. Økonomi ca. 500 kr. pr træf. 

UP beder spilleudvalget om aktivitetsplan over udvalgets aktiviteter i sæsonen. 

 

4. FM 
UPs målsætning lyder nu på 221 deltagere. En mulig vej til at nå det mål kunne 

være involvere ”ældreafdelingerne” i klubberne i FM her i jubilæumsåret. 

JPB kontakter Odense Idrætshal for papir på hal til FM. 

 

5. Pokalturnering 
Da det tilsyneladende ikke lykkes at finde en sponsor til den aftalte 

Pokalturnering blev det besluttet at FBTU sørger for følgende præmier: 

1. præmie: 2000 kr. 2. præmie: 1000 kr. Desuden gavekort til de tre deltagere på 

de to finalehold. 

Startgebyr for deltagelse er sat til 200 kr. pr. hold. 

 

 

6. Eventuelt 

JPB undersøger om det er muligt at afholde pointstævne i Odense Idrætshal 21. 

eller 22. april 2018. 



Kontakt fra Odense idrætshal vedr. depotplads. JPB har været til møde. Der sker 

ikke ændringer vedr. vort depot i den nærmeste fremtid.  

Poul Erik Skælbæk, der i adskillige år har sørget for at vort materiel i 

borddepotet har været topform, må desværre stoppe på grund af dårlig ryg. Vi 

arbejder på at finde afløsning til jobbet. 

 

7. Næste møde 

Mandag den 30. oktober kl. 16.15 på Kulturmaskinen. 

 

 
Referent: Jens Povl Barkler 

 


