
Referat af repræsentantskabsmøde i FBTU afholdt 30. april 2012 hos Triton. 
 

 

1. Valg af dirigent og kontrol af fuldmagter. 

Poul Esbjerg valgtes til dirigent. Fuldmagter blev kontrolleret. 

23 stemmeberettigede klubrepræsentanter, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer deltog: 

Svendborg BTK 1, Fåborg (2), Hep Ringe (1), Lavia (1), Triton (2), Tved (2), LBBK (2), 

Næsby (2), Ejby (2), BBB (2), KBC (1), Bestyrelse og udvalg (4). 

Bjarne Andersen deltog fra DBTU. Desuden deltog 4 personer uden stemmeret. 

FBTUs formand, Jimmy Rusbjerg, bad forsamlingen mindes to markante bordtennisskikkelser, 

Flemming Jensen, KBC og Poul Nygaard, Munkebo, der er gået bort i denne sæson. 

 

2. Beretninger. 

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

De større licensafgifter gav nogle fynske klubber økonomiske vanskeligheder. Derfor er der 

brugt 7000 kr. i støtte til de hårdest ramte klubber. 

Tak, til FBTUs Venner for støtte til ungdomsarbejdet. 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

Spilleudvalg: Jimmy Rusbjerg havde følgende bemærkninger: 

Tur til Tyskland i starten af det nye år var en sportslig succes. Sen hjemkomsttid uheldigt. 

Måske skal der findes en anden tur for spillerne. 

Bordtennisskole hos BBB igen i år. Tilmelding stadig muligt. 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

Dommerudvalget: Ejgil Sørensen havde ingen bemærkninger til den udsendte beretning. 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

Turneringsudvalget: Jens Povl Barkler havde følgende bemærkning: 

Resultatindtastningen i den nye portal har fungeret særdeles flot. 

Pointstævnerne har haft lidt færre deltagere, men er fortsat en stor succes.  

Veteranturneringen har færre deltagere og lider under afbud fra flere hold ved hvert stævne. 

Måske skal vi nedlægge den? Flere gav imidlertid udtryk for at turneringen skal fortsætte, men 

måske ikke længere være placeret sammen med FM. 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Jes Rasmussen fremlagde regnskabet, der i år viste et underskud på ca. 2.500 kr. Det skyldes 

først og fremmest tilskuddet til de klubber, der har været hårdt ramt af licensstigningen..  

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. 400 pr. år. Nye klubber er kontingentfri de første 2 år. DBTU 

betaler os det, der mangler i forhold til vores normale kontingent.  

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

FBTU havde stillet 3 forslag til ændringer i turneringsreglementet.: 

 

§ 11 stk. 1: BRUG AF RESERVE:  

…….. Den erstattede spiller, som skal have spillet på holdet i løbet af sæsonen, tilhører stadig det 

hold, hvor reserven har været benyttet og må ikke benyttes på lavere rangerende hold. …………….. 



 

§ 22.5 

HOLD I SAMME RÆKKE/KREDS: Deltager en klub med to eller flere hold i samme række/kreds, 

betragtes disse som hold I - II o.s.v. Hold I regnes som højest rangerende og bestemmelserne i § 11 om brug 

af reserver er gældende. I turneringerne efter jul regnes oprykningsrækker og nedrykningsrækker som 

forskellige rækker. En oprykningsrække rangeres over den tilsvarende nedrykningsrække. Er holdene i 

samme kreds, spiller de så vidt muligt deres indbyrdes kampe først i hver turneringshalvdel. 

 
§ 38 FYNSKE MESTERSKABER: 

FBTU afholder hvert år Fynske Mesterskaber i så mange rækker, som det må anses for nødvendig. 

Mesterskaberne kan afholdes samlet eller deles op i flere afdelinger.  

Kun spillere med A-licens i en fynsk klub kan deltage. 

Klubberne tilbydes at stå for arrangementet. 

 Der uddeles …………………..  

Alle 3 forslag blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

BTK Triton havde stillet 6 forslag: 

 

1. Fynsserien udvides til at bestå af 12 hold 

2. Serie 1 udvides til at bestå af 12 hold 

3. Turneringsformen i FS ændres, så rækkerne før jul opdeles i 2 puljer med 6 hold i hver. Der 

spilles en dobbeltturnering. Efter jul samles de 3 bedstplacerede i hver pulje i et oprykningsspil. De 

andre hold samles i et nedrykningsspil. 

Der spilles efter det svenske system med 14 kampe. 

4. Holdene i serie 1 består af 4 spillere. 

5. Serie 1 spilles som nævnt i forslag 3. 

6. Serie 1 spilles som nævnt i forslag 3, men med 3 mands hold. 

 

Michael Demant, Triton, kommenterede forslagene, der gav anledning til en længere debat. Nogle 

så fordele ved flere hold i rækkerne, større jævnbyrdighed efter jul. Andre så ulemper med længere 

turnering, hele fire kampe i sæsonen med samme hold. 

Afstemning om forslag 1: 7 for, 7 imod, 9 undlod at stemme. Dermed ikke vedtaget. 

Afstemning om forslag 2: 2 for, 12 imod, 9 undlod at stemme. Dermed ikke vedtaget. 

Triton trak herefter de resterende forslag. 

 

Triton fik ros for at fremsætte forslagene. De giver anledning til overvejelser om, hvordan vi kan 

udvikle turneringsformen i de to rækker. 

 

 

6. Valg til FBTUs bestyrelse og udvalg  

Formand: genvalg af Jimmy Rusbjerg, Ejby 

Sekretær: genvalg af Jens Povl Barkler, OB. 

Menigt bestyrelsesmedlem: genvalg af Birger Markmann, BBB. 

Turneringsudvalg: genvalg af: Jes Rasmussen, Triton, Søren Kromann, FIF og Jens Povl 

Barkler, OB. 

Dommerudvalg: Genvalg af Eigil Sørensen, Allested. 

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, Ole B. Jensen, Triton, for et fornemt arbejde som træner i sin klub og i 

FBTUs spilleudvalg. 

FBTUs sølvnål blev tildelt: Jens Jacobsen, Ejby, for et kæmpe arbejde i sin klub og i FBTUs 

spillerudvalg. 

Bjarne Andersen, DBTU ønskede ”Fyn” tillykke med sæsonens flotte sportslige resultater. 

Guld til BBB/OB i drengedivisionen, bronze til OBs damer i elitedivisionen og sølv til OBs 

herrer i Stiga Divisionen. 

Han noterede sig, at det måtte være spændende at være leder på Fyn – alle på valg ønskede 

genvalg! 

Mødet afsluttedes med et trefoldigt leve for FBTU. 

 

 

Referent 

Jens Povl Barkler 


