
Referat af repræsentantskabsmøde i FBTU afholdt 29. april 2013 hos Triton. 
 

 

1. Valg af dirigent og kontrol af fuldmagter. 

Poul Esbjerg valgtes til dirigent. Fuldmagter blev kontrolleret. 

25 stemmeberettigede klubrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer deltog: 

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

Munkebo (1), OB (2), Lavia (1), BBB (1), Nyborg 2, Svendborg BTK (1), udvalg (1) og 

bestyrelsen (4). 

Bjarne Andersen deltog fra DBTU. 

 

2. Beretninger. 

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

været afholdt møde med DBTU om licenstakster. Takster er endnu ikke meldt ud. I sæsonen 

14/15 indføres blandede hold i DT for drenge/piger. SFO-turnering igen afholdt, men desværre 

kun på Fyn og her er det først og fremmest BBB, der har været i stand til at samle deltagere.  

Tak, til FBTUs Venner for støtte til ungdomsarbejdet. 

Debat: Der er behov for initiativer lokalt i forbindelse med indførelse af blandende hold. 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

Spilleudvalg: Jimmy Rusbjerg havde følgende bemærkninger: 

Fællestræningen er forløbet tilfredsstillende. Jens Jacobsen stopper i udvalget, så der er behov 

for et nyt medlem. 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

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

Afstemning; Enstemmigt vedtaget. 

 

Turneringsudvalget: Jens Povl Barkler havde følgende bemærkning: 

I alle kvalifikationskampe gik sejren til holdet fra den øverste række. Udvalget er ikke begejstret 

for, at 3 af de 5 vindere i seniorrækker havde fået opfyldt ønske om deltagelse i en lavere række. 

Flere klubbers brug af for stærke spillere i serie 4 gør det nødvendigt at stramme reglerne for 

deltagelse her. Klager / protester hører ikke til den sjove del af arbejdet i turneringsudvalget – i 

år i forbindelse med dispensation fra reglen om mere en to hold fra en klub i samme række. Er 

det acceptabelt, at nogle hold konsekvent ikke er fuldtallige? 

Debat: Der var en del bemærkninger om manglende spiller på et hold. De gik dog ikke i retning 

af, at det som hos DBTU skulle have nogen økonomisk konsekvens. 

I forbindelse med et par pointstævnerne er der planer om at holde forældrekurser. 

Der var et ønske om at reglerne om deltagelse i pointstævnerne ikke bliver for stramme. 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

I Jes Rasmussens fravær fremlagde Jimmy Rusbjerg regnskabet, der i år viste et overskud på 

godt 5.000.  

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

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

klubberne fortsætter i den kommende sæson og bliver refunderet af DBTU. 

 

 

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



Kontingentet bliver også i det kommende år  kr. 400 – dog er ny klubber kontingentfrie. DBTU 

refunderer FBTUs ”tab”. 

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

 

Forslag fra KBC: Skal blad- og propaganda udvalget fortsætte eller nedlægges? 

 

Afstemning: Udvalget nedlægges. 

 

 

Forslag fra FBTUs TU: Ny § 10 
Serie 3 er kun åben for spillere, der ved holdturneringens start har et ratingtal på 1599 og derunder. 

Serie 4 er kun åben for spillere, der ved holdturneringens start har et ratingtal på 1399 og derunder. 

Turneringsudvalget kan dispensere fra reglen om spilleres ratingtal. 

 

Afstemning: Forslag vedr. serie 3 blev trukket. Resten af forslaget blev vedtaget enstemmigt.. 

 

Forslag fra BBB: § 11 stk. 6. BRUG AF SPILLERE I DE SIDSTE RUNDER: Spillere, der er 

benyttet på et hold i en af de sidste 3 runder af turneringen, kan ikke nedrykkes i den resterende del af 

turneringen. 

Det understregede erstattes med nedenstående. 

I de sidste 4 holdkampe, i evt. kvalifikationskampe og kredskampe gælder følgende: -  

- der kan kun benyttes spillere, som forinden har spillet mindst 5 holdkampe for klubben i 

indeværende sæson. 

- en spiller, der i sæsonen har spillet på hold, må ikke benyttes på et lavere rangerende hold end det 

spilleren senest har spillet på. 

 

Afstemning: BBB trak forslaget. 

 

 

Forslag fra Nyborg og Hep, Ringe §22.1 stk. 9 : 

ANTAL HOLD FRA SAMME KLUB: En klub må kun have to hold i herrernes Fynsserie, I og serie 

II. Som følge heraf kan et nedrykkende hold "skubbe" sin klubs lavere rangerende hold ud af en serie. 

Turneringsudvalget kan dispensere fra reglen om antal hold fra samme klub. 

 

Hep, Ringe foreslår at sidste linje (med kursiv) fjernes. 
 

Afstemning: 5 stemte for, 7 stemte imod – forslaget forkastet. 

 

 

Forslag 1 fra BTK Triton: Ny § 13. Kampafvikling 

Stk. 6: Spillelokalet skal være klar senest 10 minutter før den fastsatte spilletid. 
 

Ændringsforslag: Det tilstræbes, at spillelokalet er  klar senest 15 minutter før den fastsatte 

spilletid. 

 

Afstemning: 24 stemte for – enstemmig (en stemmeberettiget havde forladt mødet). 

 

 

Forslag 2 fra BTK Triton: § 42. Ikrafttræden 

Stk. 1: Turneringsreglement med vejledning træder i kraft ved sæsonstarten den 1. september, 

såfremt anden dato ikke udtrykkeligt er anført. 



Stk. 2: Beslutning om ændringer af turneringsreglementet træffes af turneringsudvalget. 
 

Afstemning: 2 stemte for – 21 stemte imod – forslaget forkastet. 

 

 

Forslag 3 fra BTK Triton: § 22.1 stk. 2. INDDELING I KREDSE: Inddeles efter 

turneringsudvalgets skøn. I seniorrækkerne inddeles så vidt muligt i kredse med hver 10 

hold. 
 

Afstemning: 5 stemte for – 14 stemte imod – forslaget forkastet. 

 

 

Forslag 4 fra BTK Triton: TURNERINGSFORM: Såfremt en seniorrække består af én kreds 

med 10 hold spilles der en dobbeltturnering. I alle øvrige tilfælde spilles et grundspil i en 

enkeltturnering. Efterfølgende spilles et op- og nedrykningsspil. Øverste halvdel i en 

oprykningskreds. Nederste halvdel i en nedrykningskreds. Begge kredse spiller nu hver sin 

enkeltturnering, hvor holdene starter med et antal point svarende til allerede spillede 

kampe, mod kredsens modstandere. 

Såfremt der er 2 eller flere kredse i en seniorrække opdeles kredsene således at øverste 

halvdel i hver kreds, efter grundspillet, slås sammen i en oprykkerkreds og nederste halvdel 

i hver kreds slås sammen til en nedrykkerkreds. Allerede spillede kampe mod modstandere i 

samme op- og nedrykkerkreds tælles med og man spiller derfor kun én gang imod dem. De 

andre hold spilles der imod 2 gange. 
 

Afstemning: 2 stemte for – 15 stemte imod – forslaget forkastet. 

 

 

Forslag 5 fra BTK Triton:  HOLDSTØRRELSER: Rækkerne afvikles normalt med 3 personers 

hold, som spiller 9 singler og 1 double. Fynsserien og Serie 1 afvikles dog med 4-mands hold 

("Rasmilto Cup") og veteran-rækker med 2-personers hold. Se DBTUs § 7. 

 

Afstemning: 2 stemte for – 17 stemte imod – forslaget forkastet. 

 

 

Forslag 6 fra BTK Triton:   ANTAL HOLD FRA SAMME KLUB: Der er ingen 

begrænsninger, da turneringsudvalget kan udvide rækkerne tilsvarende. 
 

Afstemning: Forslag bortfalder – er behandlet i tidligere forslag. 

 

 

Debat om forslagene: Der var en særdeles positiv og konstruktiv debat om de enkelte forslag. 

 

Turneringsudvalget fik bemyndigelse til at flytte bestemmelser i turneringsreglementet, så 

reglementet bliver mere overskueligt og så det kommer til at supplere DBTUs reglement. 
 

 

6. Valg til FBTUs udvalg  

Næstformand: genvalg af Eigil Sørensen, Allested 

Kasserer: genvalg af Jes Rasmussen, Triton 

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



Revisorer: genvalg af Christian Foldager, Langeskov BTK, revisor og Poul Boisen, KBC, 

revisorsuppleant. 

 

  

7. Eventuelt 

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

 

Hædersbevisninger 

Årets leder blev, Djohn Sørensen, Hep, Ringe. Djohn har udført et stor stykke arbejde i sin klub 

gennem længere tid og her de sidste år er det lykkes at få en stor ungdomsafdeling. Djohn er altid 

hjælpsom også i forbindelse med andre klubbers stævner, herunder DM, EM og grandprix 

stævnerne. 

 

Bjarne Andersen, DBTU, glædede sig over den store tilslutning til repræsentantskabsmøder på 

Fyn og over at stort set alle ved valgene er villige til genvalg. Han lykønskede Fyn med flotte 

resultater hos både ungdom og eliten. 

 

Birger Markmann, BBB, mindede om årets bordtennisskole, hvor der stadig er ledige pladser. 

 

Poul Boisen, KBC, ønskede præmier i holdturneringen uddelt i forbindelse med sidste / afgørende 

kamp i de tilfælde, det var muligt. 

Den mulighed er faktisk til stede. Klubberne kontakter sekretariatet før afhentning.  

 

Poul Boisen, KBC, ønskede en drøftelse af problematik om ulovlige server i breddebordtennis. 

Indlæg om emnet er sendt ud til klubber og ligger på FBTUs hjemmeside. 

Emnet gav anledning til en livlig debat. En mulig ”løsning” kunne være, at instruktører / trænere 

underviser fremtidens bordtennisspillere i at udføre en lovlig serv. Informationsmateriale til opslag i 

klubberne var en anden mulighed.  

Det er tanken, at emnet tages op på DBTUs årsmøde. 

 

Michael Demant, Triton, startede en drøftelse af problematikken med at en klub har så mange 

hold, at de på grund at reglerne ikke kan stille op i de rækker, hvor de styrkemæssigt hører hjemme. 

Bliver vi nødt til at dele vores klub op i Triton Øst og Triton Vest? 

Der lød anerkende bemærkninger for klubbens evne til at tiltrække så mange medlemmer. Den 

bedste løsning ville være, hvis mange andre klubber kan øge medlemstal og spillemæssig styrke. 

 

Mødet afsluttedes med et trefoldigt leve for FBTU. 

 

Referent 

Jens Povl Barkler 


