
Referat af repræsentantskabsmøde i FBTU afholdt 28. april 2014 hos Triton. 
 

 

1. Valg af dirigent og kontrol af fuldmagter. 

Poul Esbjerg valgtes til dirigent. Fuldmagter blev kontrolleret. 

31 stemmeberettigede fra 19 klubber og bestyrelsen deltog: 

Fåborg (1), Hep Ringe (1), Triton (2), ÅBC (2), Næsby (2), KBC (1), Langeskov BTK (2), Bat 

(1), Højby (2), Haarby (1), FIF (2), Allested (1), OB (1), Lavia (1), BBB (2), Nyborg (2), 

Svendborg BTK (1), Tved (1), udvalg (1) og bestyrelsen (4). 

Desuden deltog fra DBTU: Bjarne Andersen og Jacob Staun. Fra fynske klubber deltog 5 

personer uden stemmeret. 

 

2. Beretninger. 

Bestyrelsen: Jimmy Rusbjerg aflagde sin sidste beretning som formand – i denne omgang. Han 

beroligede en kommende formand med, at opgaven er overkommelig. Han henviste i øvrigt til den 

udsendte beretning for såvel bestyrelse som fra spillerudvalget.  

 

Turneringsudvalget: Jens Povl Barkler kommenterede de mange kampe, der var afgjort uden 

kamp. Næsten alle var fra de to laveste seniorrækker og den laveste ungdomsrække. 

 

Godkendelse: Alle beretninger blev vedtaget uden debat. 

 

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Jes Rasmussens fremlagde regnskabet, der i år viste et overskud på ca. 15.000 kr. Der er dog 

regninger på omkring 6000 kr. som egentlig tilhører regnskabet for den forgangne sæson. De 

kunne desværre ikke nå at komme med. 

Der blev spurgt om ikke det var muligt at øge sponsorindtægterne?  

Det er ønskeligt, men det har i flere år ikke været muligt at få valgt et sponsorudvalg. Det vil 

være dejligt, hvis vi fremover kan få en eller flere til at arbejde på dette område. 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

Det fremlagte budget gav ikke anledning til bemærkninger.  

 

 

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

DBTUs projekt omkring klubber og medlemsrekrutering er slut, og dermed også DBTUs 

refundering i forbindelse med den nedsatte kontingenter. 

Bestyrelsen foreslog kontingentsatser som før projektet: 750 kr. for klubber med 30 medlemmer 

eller flere, 50 kr. for øvrige klubber - dog 250 for nye klubber de første to år. 

 

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

 

Vedr. FBTUs TURNERINGSREGLEMENT 

 

Forslag fra FBTUs TU:  

 

Nuværende tekst: § 10 A. Udskiftning af spillere mellem klubbens hold Ved udskiftning af spillere 

mellem klubbens hold må en spiller kun rykkes ned til den nærmeste lavere række, klubben deltager i, 

og kun et hold ad gangen – dog må en spiller altid rykke to hold ned. Spilleren, der rykkes ned, må 

først benyttes på et lavere hold, når det hold, spilleren rykkes ned fra, har spillet (eller spiller samme 

dag) uden ham. 



 

Ny tekst: § 10 A. Udskiftning af spillere mellem klubbens hold Ved udskiftning af spillere mellem 

klubbens hold må en spiller kun rykkes ned til den nærmeste lavere række, klubben deltager i, og kun 

et hold ad gangen – dog må en spiller altid rykke to hold ned. Spilleren, der rykkes ned, må først 

benyttes på et lavere hold, når det hold, spilleren rykkes ned fra, har spillet (tidligst den efterfølgende 

dag) uden ham. 

 

Turneringsudvalget begrundede forslaget med, at det kan medvirke til at dæmme op for en uheldig 

tendens til ikke at stille fuldt hold. 

Forslaget gav lige som de efterfølgende forslag anledning til en livlig debat. 

Afstemning: 16 stemte for, 10 stemte imod – forslaget vedtaget. 

 

 

Fjordager stiller følgende forslag: 

 

§ 10 B Reserveregel  
Nuværende tekst: 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…..  

 

Ny tekst: 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. Reserven skal have en lavere rating end den spiller, der erstattes (Ratingtal ved ugens 

start? / sæsonstart? er gældende). Denne reserve kan rykkes tilbage…..  

 

Fjordager begrundede forslaget med, at det bør være sådan, at en reserve ikke forstærker holdet, 

hvor han/hun er reserve. Det vil samtidig animere klubberne til at stille med de stærkeste spillere 

på det hold, der har den højeste rangering. 

Bekymringerne her, som ved flere andre forslag gik på, at det blev mere besværligt for klubberne at 

stille hold. 

Afstemning: 11 stemte for, 13 stemte imod – forslaget forkastet. 

 

 

 

Svendborg BTK stiller følgende forslag: 

 

Vedrører § 10 stk. 2. Vi vil foreslå at ungdomsspillere med max 1200 point må være reserve i 

serie 4 og ungdomsspillere, med max 1450 point, må være reserve i serie 3 så ofte der er brug 

for det og stadig spille i ungdomsrækkerne.  
Det kan måske forhindre nogle af de afbud som ellers er svære at undgå i de små klubber, og så gør 

det jo heller ikke noget at de unge mennesker får lidt ekstra kampe. 

 

Forslaget blev positivt modtaget. Det giver øgede muligheder for at stille med fuldt hold, og undgå 

aflyste kampe. Der var lidt betænkeligheder ved ratinggrænserne og muligheder for at udnytte 

mulighederne uhensigtsmæssigt. Stemningen var imidlertid for at indføre forslaget og så til næste 

år se på, om der er behov for justeringer. 

Afstemning: 19 stemte for, 4 stemte imod – forslaget vedtaget. 

 

 

Bat stiller følgende forslag: 

 



Vedrører § 20 stk. 2. Det er ofte at man i serie 2 (3 mands hold) er 4 personer, der skiftes til at 

spille de fastsatte kampe. 4 personer tilknyttet et hold er rigtigt optimalt, da man derved er sikret at 

kunne spille ved evt. sygdom, ferier mv. 

Det er derfor rigtig ”træls” når klubber trækker deres tilmelding til turneringen tilbage, inden den er 

startet. 

Dette bevirker at man for en halvsæson kun kommer til at spille 4-5 kampe, hvilket er 

utilfredsstillende. 

Vort forslag er: At man fylder op til minimum 10 hold i grundspil og op og nedrykningsspil. 

Denne opfyldning må naturligt komme fra en lavere serie. 

Dette er blot én løsning på problemet, en anden kunne være at tillade 2 klubber sammen at stille et 

hold. Der kunne også være 7 hold i hver pulje og så spille det som en dobbeltturnering, med 12 

kampe efterår og 12 kampe om foråret 

Der kan selvfølgelig være andre løsningsmodeller, men hovedformålet er, at der sikres flere kampe 

end tilfældet har været i år. 

Ovenstående forslag bør gælde for serie 2 såfremt der er hold der trækker sig inden turneringsstart. 

 

Bat begrundede forslaget med, at spillerne var kede af, at der i nogle rækker havde været for få 

kampe, da rækkerne ikke var fyldt helt op (til 10 hold). 

Turneringsreglementet foreskriver, at der helst skal være10 hold i rækkerne for seniorhold. For at 

det kan lykkes fuldt ud, skal antallet af tilmeldte hold imidlertid være deleligt med 10 – det sker 

sjældent. 

Afstemning: 0 stemte for – forslaget forkastet. 

 

 

 

OB-Bordtennis foreslår, at spillesystemet i Fynsserien ændres til ”det svenske” system, som er 

således: 

 

Vedrører § 20 stk. 5. 
1. A1 mod B3 

2. A3 mod B1 

3. A2 mod B4 

4. A4 mod B2 

5. A1 mod B1 

6. A3 mod B3 

7. A2 mod B2 

8. A4 mod B4 

9. 1.double 

10. 2.double 

11. A1 mod B2 

12. A2 mod B1 

13. A3 mod B4 

14. A4 mod B3 

 

Der spilles på to borde. Alle kampe skal spilles.  

Dvs. stadig 4 spillere på hver hold, men kun 3 singler + 1 double pr. spiller. 

 

Begrundelse: 

- I såvel 1. som 2. division for Herrer spilles efter det svenske system 

- Mange kampe i Fynsserien slutter sent, når alle 18 kampe skal afvikles 

- Op til 5 kampe på én aften kan være en stor fysisk belastning 

 



Begrundelserne fremgår af forslaget. 

Afstemning: 14 stemte for, 5 stemte imod – forslaget vedtaget. 

 

 

 

Nyborg stiller følgende forslag: 

 

Vedrører § 20 stk. 5. 
Forslag 1:  Max. antal spillere brugt på et hold i Serie 1 og nedefter. 

 

For at sikre en højere grad af fairplay i holdturneringen i Serie 1 og nedefter, foreslås det, at der 

kun må bruges 6 forskellige spillere på et hold i løbet af hele sæsonen (både 1.- og 2. halvdel) 
Har der således været 6 forskellige spillere på et hold i første halvsæson, er det kun disse 6 spillere, 

der kan deltage i 2.halvsæson. 

 

Det er de store klubber, der bruger mange spillere. Disse klubber giver udtryk for, at en vedtagelse 

af  forslaget vil give dem problemer med at stille fuldt hold.. 

Afstemning: 6 stemte for, 19 stemte imod – forslaget forkastet. 

 

 

 

Forslag 2:  Max. antal spillere brugt på et Fynsseriehold. 

 

For at sikre en højere grad af fairplay i Fynsserien, foreslås det, at der kun må bruges 6 forskellige 

spillere på et hold i løbet af hele sæsonen (både 1.- og 2. halvdel) Har der således været 6 

forskellige spillere på et hold i første halvsæson, er det kun disse 6 spillere, der kan deltage i 

2.halvsæson. 

 

Afstemning: 3 stemte for, 22 stemte imod – forslaget forkastet. 

 

 

Vedtages dette bortfalder forslag 3 og 4. 

 

Forslag 3:  Max. antal spillere brugt på et Fynsseriehold. 

 

For at sikre en højere grad af fairplay i Fynsserien, foreslås det, at der kun må bruges 7 forskellige 

spillere på et hold i løbet af hele sæsonen (både 1.- og 2. halvdel) Har der således været 7 

forskellige spillere på et hold i første halvsæson, er det kun disse 7 spillere, der kan deltage i 

2.halvsæson. 

Afstemning: Forslaget trukket. 

 

Vedtages dette bortfalder forslag 4. 

Forslag 4:  Max. antal spillere brugt på et Fynsseriehold. 

 

For at sikre en højere grad af fairplay i Fynsserien, foreslås det, at der kun må bruges 8 forskellige 

spillere på et hold i løbet af hele sæsonen (både 1.- og 2. halvdel) Har der således været 8 

forskellige spillere på et hold i første halvsæson, er det kun disse 8 spillere, der kan deltage i 

2.halvsæson. 

Afstemning: Forslaget trukket. 

 

Vedrører § 13 stk. 1. 



Forslag 5: 

Til enhver holdkamp i serie 1 og nedefter, skal der være minimum 2 borde til rådighed. 

 

Der blev udtrykt sympati for forslaget. I flere klubber er det imidlertid ikke muligt i alle tilfælde at 

stille to borde til rådighed pr. kamp. 

Afstemning: 3 stemte for, 17 stemte imod – forslaget forkastet. 
 

 

6. Valg til FBTUs udvalg  

Formand: nyvalg af Jannie Andreasen, Højby 

Sekretær: genvalg af Jens Povl Barkler, OB. 

Menige medlemmer: genvalg af Birger Markmann, BBB, nyvalg af Michael Demant, Triton. 

Turneringsudvalg: genvalg af: Jens Povl Barkler, OB og Søren Kromann, FIF,  nyvalg af Michael 

Demant, Triton.  

Revisorer: genvalg af Poul Esbjerg, Triton, revisor og Poul Boisen, KBC, revisorsuppleant. 

 

  

7. Eventuelt 

Markante bordtennisledere er i det forløbne år gået bort. Det sig om Bjørn Andersen Hep, Ringe og 

Richard Breum, Faaborg. I starten af mødet blev de  mindet med et minuts stilhed.  

Der blev under mødet uddelt præmier til vinderne i den fynske holdturnering. 

 

Årets leder blev, Martin Søgaard, TTIF. Han har sammen med andre i klubben fået oparbejdet en 

stor ungdomsafdeling. Klubben har markeret sig markant ved pointstævnerne og her efter jul 

deltaget i holdturneringen med to hold. 

 

Bjarne Andersen, DBTUs nye formand, bød Jannie Andreasen velkommen som ny formand for 

FBTU.  

DBTUs nye bestyrelse inviteret til en række dialogmøder rundt om i landet. Det første er afholdt på 

Fyn. Desværre var der ikke mange deltagere, men der var en god debat, og mange spændende ideer 

kom på banen. 

Der er startet et nyt projekt, der har fokus på trænerudvikling. Gode trænere kan forventes at have 

en positiv udvikling på medlemstallet. 

Bjarne opfordrede til et stort fremmøde til DBTUs årsmøde i Kolding. 

 

Nye bolde: er på vej. Det er uvist, om de når at være klar til sæsonstarten. Boldene er af en anden 

materiale (end celluloid) og skulle være mere miljøvenlige.  

 

Lars M. Pedersen, BBB, mindede om årets bordtennisskole, hvor det er lidt sløjt med 

tilmeldingen. Det er på høje tid med tilmeldingen, hvis skolen skal gennemføres.. 

 

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.  

 

Djohn Sørensen, Hep Ringe og DBTUs breddeudvalg: opfordrede klubberne til at være 

opmærksomme på muligheder i forbindelse med indførelse af heldagsskolen. 

 

Myre, OB: bød Jannie og Michael velkommen i FBTUs ledelse – dejligt med tilbud om at være 

med til arbejdet for vores sport. 

 



Talentcenteret blev drøftet. Jimmy forklarede, at økonomien deles mellem DBTU og OB/Odense 

kommune. Deltagerne kommer naturlig fra de fynske klubber med ungdoms DT-hold,men også 

andre er tilknyttet. 

 

 

Mødet afsluttedes med et trefoldigt leve for FBTU. 

 

Referent 

Jens Povl Barkler 


