
Referat af repræsentantskabsmøde i FBTU afholdt 28. april 2011 hos Triton. 
 

 

1. Valg af dirigent og kontrol af fuldmagter. 

Poul Esbjerg valgtes til dirigent. Fuldmagter blev kontrolleret. 

22 stemmeberettigede klubrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer deltog: 

Fåborg (2), Hep Ringe (2), Triton (2), ÅBC (2), Næsby (2), KBC (1), Tved (2), FIF (1), Ejby 

(1), OB (1), Bat (1), BBB (2) og bestyrelsen (3). 

Tommy Jørgensen deltog fra DBTU. 

 

2. Beretninger. 

Bestyrelsen: Jimmy Rusbjerg havde følgende kommentarer til den udsendte beretning: 

DBTUs udviklingsprojekt, der skal give flere klubber og flere bordtennisspillere, kræver øgede 

indtægter. Lokalunionerne har sammen med DBTU indgået en aftale om en ændring i 

kontingenter, licenser og andre afgifter, så der forventes at være den nødvendige indtægt. 

Den første SFO-turnering er blevet afviklet i slutningen af denne sæson. Med ca. 170 deltagere i 

alt og mange af dem som deltagere i finalestævnet i Odense Idrætshal må turneringen betegnes 

som en stor succes, som vi vil fortsætte de kommende år. 

I omtalen af arrangementer i beretningen var Top 12 i Højby glemt. Der skal også lyde en tak til 

Højby og ros for et flot arrangement. 

Tak, til FBTUs Venner for støtte til ungdomsarbejdet. 

Debat: Udviklingsprojektet og dets betydning for klubbernes/spillernes økonomi var aftenens 

helt store diskussionsemne. Lokalunionerne og DBTU har aftalt ensartede kontingent for 

klubberne i hele landet (lidt lavere for de fynske klubber end tidligere), afgiften på 50 kr. for 

alle registrerede spillere bortfalder. Til gengæld stiger licensen. Under ratingtal 1100 skal der 

betales 75 kr. pr. år pr. spiller. Over ratingtal 1100 betales 200 pr. ungdomslicens og 450 pr. 

seniorlicens. Der indføres desuden en ”brugerafgift” ved tilmelding til stævne på 10 kr. pr. 

anmeldelse. 

Flere klubber påpegede, at ændringerne for deres klubber ville betyde en ganske betragtelig 

forøgelse af udgifterne. Sammenholdt med de økonomiske stramninger, mange kommuner har 

indført over for idrætsklubberne, så man med megen skepsis på den økonomiske situation. Der 

blev stillet spørgsmål ved, om den øgede betaling ville give flere medlemmer og klubber. 

Det blev spurgt, om man havde overvejet at afhjælpe de økonomiske problemer ved hjælp af 

besparelser i stedet for at øge udgifterne for DBTU og dermed også for klubber og spillere? 

Tommy Jørgensen , DBTU, redegjorde for udviklingsprojektet, som gennemføres i samarbejde 

med DIF. Fra starten var det mere omfattende, men ved lokalunionernes mellemkomst var det 

blevet reduceret. De store lokalunioner havde været de varmeste fortalere for gennemførelsen, 

mens bl.a. FBTU havde været mere forbeholden. Den endelige aftale er dog tiltrådt af alle 

lokalunioner. Han erkendte at det blev dyrt for nogle klubber. Han opfordrede til, at man lod 

udgifter til stævnedeltagelse, licens m.v. være den enkelte spillers anliggende. Han anså projekt 

og tiltag i forbindelse hermed som en positiv og nødvendig udvikling. Han gav imidlertid udtryk 

for, at have hørt de fremsatte synspunkter, som han tog med sig. 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

Spilleudvalg: Jimmy Rusbjerg havde følgende bemærkninger: 

Det nye koncept med fællestræning i weekenden har virket godt og vil blive fortsat i næste 

sæson. Der har været afholdt udbytterige ture til Tyskland her først på året. 

Bordtennisskole hos BBB i sommerferie kan igen melde udsolgt. 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

Dommerudvalget: Beretning fremkom sent. Ligger nu på hjemmesiden. Kenneth Pedersen er 

nu uddannet til overdommer og blev i forbindelse med DM kåret som årets dommer. 



Afstemning; Enstemmigt vedtaget. 

 

Turneringsudvalget: Jens Povl Barkler havde følgende bemærkning: 

Deltagelsen af hold var lidt højere end i fjor. Inddeling med 10 hold i kredsene i serie 3 og 4 

synes at være modtaget positivt. Det gør imidlertid inddeling i rækker mindre fleksibelt. 

Pointstævnerne er stadig populære. Det er tanken at afvikle et stævne mere i næste sæson.  

Debat: Der blev udtrykt ønske om, at stævnerne sluttede senere, så ”sommerpausen” blev 

kortere.   

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Jes Rasmussen fremlagde regnskabet, der i år viste et overskud på ca. 15.000. Igen i år er 

økonomien i borddepotet udslagsgivende.  

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

Det fremlagte budget gav ikke anledning til bemærkninger. Nedsættelse af kontingentet for 

klubberne i den kommende sæson bliver refunderet af DBTU. 

 

 

4. Fastsættelse af klubbernes kontingent til F.B.T.U. 

Kontingentet bliver ændret til kr. 400 for klubber for alle klubber – dog kr. 250 for nye klubber i 

de første to år. 

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  
Forslag fra Ejby om ændring i § 11 stk. 1 om brug af reserve / udskiftning af spiller blev ikke 

vedtaget – 4 stemte for og 10 imod. 

Forslag fra TU om samme emne blev vedtaget – 9 stemte for og 4 imod. § 11 stk. 1 lyder nu således: 

 

§ 11. Brug af reserver 
1. BRUG AF RESERVE: Som reserve på et hold kan benyttes en spiller fra et af klubbens lavere 

rangerende hold eller en spiller, der ikke i forvejen har spillet på et hold i den pågældende sæson. Denne 

reserve kan rykkes tilbage på sit ordinære hold straks, dog tidligst dagen efter, at han har spillet som 

reserve på det højere rangerende hold. Den erstattede spiller tilhører stadig det hold, hvor reserven har 

været benyttet og må ikke benyttes på lavere rangerende hold. Det skal altid fremgå af holdskemaet, når en 

spiller har været benyttet som reserve. Det skal ligeledes fremgå, hvem reserven erstatter. 

I løbet af en sæson kan ingen spiller fungere som reserve i mere end to kampe.  

1.2 En spiller kan to gange i en sæson benyttes som reserve for en spiller på et 

Danmarksturnerings-hold, hvorefter han umiddelbart kan rykkes tilbage til sit ordinære hold 
 

 

6. Valg til FBTUs udvalg  

Næstformand: genvalg af Eigil Sørensen, Allested 

Kasserer: ingen valgt 

Spilleudvalg: genvalg af: Jimmy Rusbjerg Ejby, Jens Jacobsen, Ejby og Ole B. Jensen, Triton. 

Desuden følgende genvalg: Jens Povl Barkler, OB, propaganda og bladudvalget + hjemmesiden, 

Christian Foldager, Næsby, revisor og Poul Boisen, KBC, revisorsuppleant. 

 

Da der ikke blev valgt en kasserer, bliver der indkaldt til et ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde – antagelig i slutningen af maj. Klubberne opfordres til at finde 

en kandidat til posten.  

  

7. Eventuelt 

I starten af mødet blev der uddelt præmier til vinderne i den fynske holdturnering. 



Hædersbevisninger 

Årets leder blev, Lars M. Pedersen, BBB, for hans medvirken til genskabelsen af BT-skolen og en 

ungdomsafdeling, der i nogle årgange er dominerende på Fyn. 

FBTUs sølvnål blev tildelt: 

Britta Lund, Næsby for mange års indsats i spidsen for Næsby. 

Djohn Sørensen, Hep for sin indsats i Hep Ringe, udvalgsarbejde i FBTU og DBTU og DM 2010. 

Jimmy Rusbjerg, BTK Ejby for etablering og drift af en BTK Ejby, der straks markerede sig på 

”bordtenniskortet” og for sit arbejde i FBTUs spilleudvalget og som formand for unionen. 

 

Indlæg vedr. sponsorer 

John Jørgensen, Højby, har for en tid siden sendt et indlæg til hjemmesiden om sponsorers udbytte 

af annoncering i forbindelse med stævner. Bestyrelsen fandt, at repr. mødet var det bedste forum for 

en drøftelse af emnet. 

Der var enighed om, at annoncørerne i langt de fleste tilfælde betragter deres bidrag som en støtte til 

den pågældende klub. Der blev nævnt et eksempel på, at en virksomhed gerne ville støtte, men ikke 

ønskede annonce i program.  

 

Mødet afsluttedes med et trefoldigt leve for FBTU. 

 

Referent 

Jens Povl Barkler 


