
Referat af repræsentantskabsmøde i FBTU afholdt 27. april 2015 hos Triton. 
 

 

1. Valg af dirigent og kontrol af fuldmagter. 

Poul Esbjerg valgtes til dirigent. Fuldmagter blev kontrolleret. 

27 stemmeberettigede fra 14 klubber og fra bestyrelse og udvalg deltog: 

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

Langeskov BTK (1), Bat (1), FIF (2), OB (2), Lavia (1), Nyborg (2), udvalg (1) og bestyrelsen 

(5). 

Desuden deltog fra DBTU: Asger Rasmussen, Morten Krydsfeldt og Annette Westermann. Fra 

fynske klubber deltog 3 personer uden stemmeret. 

 

2. Beretninger. 

Bestyrelsen: Eigil Sørensen, der de seneste måneder har fungeret som formand, havde ingen 

bemærkninger til den udsendte beretning. 

 

Spilleudvalg: Jimmy Rusbjerg bemærkede, at den deltagelsen i Oster Cup i påsken økonomisk 

hører under den kommende sæson. 

 

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

 

Ovennævnte beretninger blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

Turneringsudvalget: Jens Povl Barkler ønskede OB tillykke med det danske mesterskab for hold i 

drengedivisionen.  

Pointstævnerne har haft stigende deltagertal mod slutningen af sæsonen – især takket være 20 

deltagere fra Hep, Ringe ved de sidste to stævner, der begge er afholdt af klubben. 

Sæsonen har været speciel i form af hele 4 protester. I de 3 tilfælde har det drejet sig om brug af 

reserver. I den første sag afviste TU protesten. Afgørelsen blev anket til FBTUs bestyrelse, der gav 

klubben medhold. TU har anket bestyrelsens afgørelse til DBTUs appeludvalg, der endnu ikke har 

fremsendt afgørelse. 

Op- og nedrykning mellem Fynsserien og 2. division afventes ofte med interesse. I år rykker Triton 

2 ned fra 2. division. OB – vinderen af FS – kan ikke rykke op, da klubben i forvejen har to hold i 2. 

division. Ingen af holden på efterfølgende pladser ønsker at rykke op. Det betyder, at der er et hold 

for meget i FS. Turneringsudvalget har derfor besluttet, at Triton ikke får dispensation til at have 3 

hold i FS i den kommende sæson, da det ville betyde en ekstra nedrykker. I serie 1 og 2 påvirkes 

nedrykningen ligeledes. 

Triton har dagen før repræsentantskabsmødet fremsendt en mail til alle fynske klubber. Her stiller 

man spørgsmål ved det rimelige i, at det nedrykkede hold fra 2. division skal påvirke nedrykningen 

i de øverste fynske rækker. Der peges på forskellige løsninger: tvangsoprykning fra Fynsserien eller 

sanktioner mod et hold/klub, der ikke vil rykke op – udvidelse af FS til 11 eller 12 hold. 

Den fremsendte mail gav anledning til mødets mest omfattende debat. Der var dog ikke større 

opbakning til de nævnte løsningsmodeller. 

Jimmy Rusbjerg efterlyste en offentliggørelse af udvalgets sagsbehandling på hjemmesiden. 

 

Turneringsudvalgets beretning blev godkendt uden afstemning. 

 

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Jes Rasmussens – på kort visit i Danmark – fremlagde unionens regnskab, der for første gang i flere 

år viste et mindre underskud. Det skyldes bl.a. at vores vognmand i de fleste tilfælde har givet 



opgaven videre til 3x34, der har taget sig godt betalt for opgaverne. Desuden har vi forbindelse med 

personskifte i bestyrelsen ikke udnyttet vores sponsorat hos BTE. 

   

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

Det fremlagte budget gav ikke anledning til bemærkninger.  

 

 

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

Bestyrelsen foreslog kontingentsatser som i indeværende sæson: 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 til ændringer markeret med fed kursiv. 

 

Faaborg 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 en af klubbens 

lavere rangerende rækker, eller en spiller, der ikke i forvejen har spillet på et hold i den pågældende 

sæson. Det skal præciseres, at kun en spiller der rent fysisk har spillet i en lavererangerende række, 

kan indsættes som reserve. 

 

Lars Højlyng kommenterede forslaget. Kravet om, at reserven skulle komme fra en lavere række 

fandt mange betænkeligt. For klubber med flere hold i samme række ville det betyde en betragtelig 

indskrænkning i muligheden for at bruge reserve. 

Forslaget blev trukket. 

 

 

FBTUs turneringsudvalg stiller følgende forslag: 

 

§ 10 B  

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, 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. Det skal altid fremgå af holdskemaet, når en spiller har været benyttet som 

reserve. Det skal ligeledes fremgå, hvem reserven erstatter.  

 

 

Tilføjelse A eller B: 



 
Forslag A: En spiller, der har været oversidder på et hold (evt. hold 1), tilhører straks hold 2. 

 

Forslag B: En spiller, der har været oversidder på et hold (evt. hold 1,) tilhører først hold 2, når 

spilleren har spillet en kamp for holdet. 

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

 
Jens Povl Barkler kommenterede forslaget, der skal tydeliggøre om, en spiller, der har siddet over 

på et hold, straks tilhører holdet under, eller om spilleren først tilhører holdet, når han har spillet 

kamp på holdet. 

 

Afstemning forslag A: 3 stemte for. 

Afstemning forslag B: 12 stemte for. Forslag B vedtaget. 
 

 

 

FBTUs bestyrelse stiller følgende forslag: 
 

Nuværende tekst        § 17. Protester 

1. PROTEST: Enhver protest mod en holdkamps forløb skal rettes skriftligt til turneringsudvalget 

senest 3 dage efter kampen, ledsaget af et protestgebyr på kr. 100,00, som tilbagebetales, hvis protesten 

tages til følge. Uden protestgebyr bliver ingen sag behandlet. 

  

2. ANKE: En eventuel anke over turneringsudvalgets afgørelse skal indsendes til FBTUs bestyrelse 

senest en uge efter, at man er blevet gjort bekendt med afgørelsen, ledsaget af et gebyr på kr. 100,00. 

Uden gebyr bliver ingen sag behandlet. 

 

Forslag til ny tekst:     § 17. Protester 

1. PROTEST: Enhver protest mod en holdkamps forløb skal rettes skriftligt til turneringsudvalget 

senest 3 dage efter kampen, ledsaget af et protestgebyr. Protestgebyrets størrelse fremgår af DBTUs 

takster for sæsonen.  Gebyret tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. Uden protestgebyr bliver 

ingen sag behandlet. 

  

2. ANKE: En eventuel anke over turneringsudvalgets afgørelse skal indsendes til FBTUs bestyrelse 

senest en uge efter, at man er blevet gjort bekendt med afgørelsen, ledsaget af et gebyr af samme 

størrelse som nævnt under protest. Uden gebyr bliver ingen sag behandlet. 

En eventuel anke af bestyrelsens afgørelse kan indsendes til DBTUs Appeludvalg senest en uge 

efter, at man er blevet gjort bekendt med afgørelsen. 

 

 
Afstemning: 23 stemte for – forslaget vedtaget. 

 

 
BTK Ejby stiller følgende forslag:  

Ændring af § 22 i Turneringsreglement 

Nuværende tekst:  Der uddeles 1 medalje/sæt ved 1-3 deltagere, 2 medaljer/sæt ved 4-7 deltagere og 

4 medaljer/sæt ved min.8 deltagere. 

 

Ændres til:  



Der uddeles altid 4 medaljer/sæt i alle ungdomsrækker fra U21 til puslinge.  I seniorrækker 

uddeles altid minimum 2 medaljer/sæt, ved deltagelse af mere end 6 deltager uddeles der 4 

medaljer/sæt. 

 

 

  

Afstemning: 26 stemte for – forslaget vedtaget. 
 

 

6. Valg til FBTUs udvalg  

Formand: nyvalg Ulrik Pedersen, Fjordager. 

Næstformand: ingen valgt – bestyrelsen kan supplere sig – eller et af de menige medlemmer kan 

udnævnes til næstformand. 

Kasserer: Jes Rasmussen, Triton – Jes bor nu i Thailand og kan ikke deltage i bestyrelsesarbejdet, 

men han kan godt lave kassererens arbejde. Repræsentantskabet accepterede denne situation. 

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

Spilleudvalg: genvalg af Ole B. Jensen, Triton, nyvalg af Claus Arnsbæk, OB. Udvalget kan 

supplere sig. 

Revisorer: genvalg af Poul Esbjerg, Triton, og nyvalg af Poul Boisen, KBC. Revisorsuppleant: 

nyvalg af Jimmy Rusbjerg, Ejby. 

 

  

7. Eventuelt 

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

 

Annette Westermann, orienterede om DBTUs nye udviklingsprojekt. Kort og godt går 

udviklingsprojektet ud på, at uddanne 15 trænerudviklere, der i samarbejde med klubtrænerne skal 

udvikle et træningsmiljø med høj kvalitet, der kan fastholde flere 8-12 årige (tweens) i 

bordtennissporten. 

Se mere på DBTUs hjemmeside. 

 

Årets leder blev, Henrik Bækkelund, Langeskov BTK. Han står i spidsen for en klub med 

fremgang. Samtidig har han været træner og leder på unionsplan. Klubben var vært for FM 2015 og 

står også for FM 2016. 

 

Sølvnål: FBTUs sølvnål blev tildelt Flemming Hansen, Svendborg BTK. ”Flyver” har gennem 

mange år været med i ledelsen i klubben og de seneste år har han været klubbens formand. 

 

Birger Markmann orienterede om det kommende HCA city Games, hvor der allerede nu er flere 

tilmeldte end sidste år – men stadig plads til flere. Ros til Vincent Fisker for ihærdigt 

reklamefremstød i den forbindelse. 

 

Ulrik Pedersen takkede for valget til FBTUs formand og glædede til arbejdet for FBTU. 

 

Morten Krydsfeldt, DBTU opfordrede bordtennislederne til at være konstruktive og finde bedre 

løsninger på problemstillinger - med henblik på de mange protestsager, der i år har været på Fyn og 

under DBTU. 

 

Asger Rasmussen, DBTU opfordrede til et stort fremmøde til DBTUs årsmøde i Brøndby. Et tema 

på mødet bliver ratings betydning for frafald / fastholdelse af ungdomsspillere i bordtennissporten. 

 



Lars Sørensen, Bat efterlyste muligheden for at leje en træner for en time eller mere for 

seniorspillere. 

 

Igen i år er en markant bordtennisleder gået bort. Det sig om Carl Ernst Brandt, OB. I starten af 

mødet blev han  mindet med et minuts stilhed.  

Lad Carl Ernst få det ”næstsidste ord” en sidste gang: 

”Tusind tak, til bestyrelse og udvalg i FBTU, for det kæmpe arbejde, de gør for bordtennissporten 

på Fyn.” 

 

Eigil Sørensen, takkede dirigenten og forsamlingen for en god og konstruktiv debat. 

 

Mødet afsluttedes med et trefoldigt leve for FBTU. 

 

Referent 

Jens Povl Barkler 


