Referat af repræsentantskabsmøde i FBTU afholdt 26. april 2010 hos Triton.
1. Valg af dirigent og kontrol af fuldmagter.
Poul Esbjerg valgtes til dirigent. Fuldmagter blev kontrolleret.
14 stemmeberettigede klubrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer deltog:
Højby 2, SfB 1, Fåborg (2), Hep Ringe (1), Lavia (1), Triton (2), ÅBC (1), Bestyrelsen (4).
Djohn Sørensen deltog fra DBTU (+ Hep).
2. Beretninger.
Bestyrelsen: Jimmy Rusbjerg havde følgende kommentarer til den udsendte beretning:
DIFs økonomi er dårlig. Brugerne af DIFs EDB programmer afkræves betaling.
Der er planer om et pilotprojekt på Fyn omkring SFO-stævner i samarbejde med DBTU.
FM afholdt i Odense løste terminsproblem. Ros til Triton for arrangementet.
Flot DM-arrangement af Hep Ringe, som samtidig løste DBTUs placeringsproblem.
Tak, til FBTUs Venner for støtte til ungdomsarbejdet.
Debat: Infosport / Klubportal er blevet en meget væsentlig del af bordtennishverdagen. Vi har
imidlertid også bidraget til IT-udviklingen. Vi bør ikke straffes for, at vi er en af de store
brugere, men det synes rimeligt, at vi / DBTU betaler et vist beløb for de muligheder, det giver
os. Hvis det bliver nødvendigt, må DBTU se på om udgifterne på andre områder kan mindskes.
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.
Spilleudvalg: Jimmy Rusbjerg havde følgende bemærkninger:
Fællestræning vil i næste sæson finde sted i weekender.
Pigetræf afholdt i Højby med forholdsvis få deltagere – tanker om krav om piger på SFO-hold.
Bordtennisskole hos BBB i sommerferie kan melde udsolgt.
Debat: Flere var inde på, at det er vældig svært det der med piger og bordtennis.
Det blev nævnt, at man i fodbold har formået at få mange nye pigespillere. Søhøjlandet har også
været i stand til at få tilgang af piger. Janni Jørgensen, ”pigetræf-træneren”, mener, at
fastholdelse af de få, vi har, er det vigtigste middel i jagten på en positiv udvikling.
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.
Dommerudvalget: Ejgil Sørensen henviste til den udsendte beretning og nævnte de allernyeste
opgaver i forbindelse med kval.kampe mellem divisionerne i Højby og slutspil ungdom hos OBBordtennis.
Afstemning; Enstemmigt vedtaget.
Turneringsudvalget: Jens Povl Barkler havde følgende bemærkning:
Deltagelsen af hold var på linje med i fjor. Afvikling og indtastninger gennemgående
tilfredsstillende. Her ved sæsonafslutningen viser det sig imidlertid, at en klub ikke har fået
indtastet navne på spillere i forbindelse med 3 holdkampe. Trods flere kontakter og bøder er det
ikke lykkedes at få det bragt i orden.
Stramningerne omkring deltagelsen i pointstævner har vist sig nødvendige og vil også være
gældende i næste sæson, hvor der igen er planer om 5 stævner.
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Jes Rasmussen fremlagde regnskabet, der i år viste et underskud på ca. 10.000. Det skyldes først
og fremmest indkøb af nye bander til borddepotet.
Afstemning: Enstemmigt vedtaget.
Det fremlagte budget gav ikke anledning til bemærkninger.

4. Fastsættelse af klubbernes kontingent til F.B.T.U.
Kontingentet forbliver uændret. Kr. 750 for klubber med over 30 licenser, kr. 500 for klubber
med under 30 licenser og kr. 250 for nye klubber i de første to år.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Forslag fra SfB v/ Flemming Hansen om kun 1 nedrykker fra Fynsserien gav anledning til en
del debat. Afstemning gav følgende resultat:
For stemte 3, imod stemte 5 mens 6 undlod at stemme. Forslaget blev dermed forkastet.
Turneringsudvalgets forslag om tekstjusteringer og enkelte ændringer blev alle vedtaget. I et par
tilfælde med mindre ændringer i den forslåede tekst. Følgende ændringer i
turneringsreglementet blev vedtaget:
§ 2 Vejledning stk. 5
Stk. 5. Ungdomsspillere fra drenge og opefter må spille fast på seniorhold fra serie 3 og opefter,
såfremt de ikke deltager i FBTUs ungdomsrækker. Turneringsudvalget kan dispensere vedr. serie 4
såfremt særlige forhold gør sig gældende.
Spillere på junior- eller drengedivisionshold, må deltage fast på seniorhold fra serie 2 og højere
rækker. Spillere i FBTUs ungdomsrækker må 2 gange spille som reserve i seniorrækkerne fra serie
3 og opefter.
§ 22. 1 stk. 2
Serie III og IV inddeles så vidt muligt i kredse med hver 10 hold.
§ 22. 3 stk. 3
BRUG AF SPILLERE I OPRYKNINGSKAMPE: Oprykningskampe vedrører afslutningen på sæsonen.
Der må på de deltagende hold anvendes ”holdets spillere”. Ved behov for reserve eller ekstra spiller
kan spillere fra klubbens lavere rangerende seniorholdhold benyttes.
For kredskampe gælder tilsvarende regler.

6. Valg til FBTUs udvalg
Formand: genvalg af Jimmy Rusbjerg, Ejby
Sekretær: genvalg af Jens Povl Barkler, OB.
Turneringsudvalg: genvalg af: Jes Rasmussen, Triton, Søren Kromann, FIF og Jens Povl
Barkler, OB.
Desuden følgende genvalg: Jens Povl Barkler, OB, propaganda og bladudvalget + hjemmesiden,
Poul Esbjerg, Triton, revisor og Poul Boisen, KBC, revisorsuppleant.
7. Eventuelt
I starten af mødet blev der uddelt præmier til vinderne i den fynske holdturnering.
Årets leder blev, Jesper Hviid, Allested, for hans store arbejde med at genstarte klubben i
Allested, der i løbet af få år er blevet en af de større fynske klubber.
FBTUs sølvnål blev tildelt:
Poul Boisen, KBC for mange års indsats i spidsen for KBC, arr. af FM, DM m.m.
John Jørgensen, Højby for sin indsats her og tidligere i ÅBC, arr. af flere stævner m.m.
Jes Rasmussen, Triton for mange års indsats i sin klub og de senere år i TU og som kasserer i
FBTU.
Mødet afsluttedes med et trefoldigt leve for FBTU.
Referent
Jens Povl Barkler

