Referat fra bestyrelsesmøde i FBTU d. 3. januar 2018.
Deltagere i møde nr. 5: Jens Povl Barkler (JPB), Michael Demant (MD), Torben
Pedersen (TP), Ulrik Pedersen (UP) og Søren Kromann (SK)

Dagsorden:
1. FM 2018
Dommerbordet styres af MD og SK. De to holder møde med Idrætshallen for
aftaler vedr. stævnet.
UP bestiller bolde og arbejder på at finde hjælpere til bordopstilling flytning /
nedtagning.
JPB læser indbydelse og sammenholder med sidste års indbydelse – er noget
glemt? ”Stævnefiler” fra OBs stævne sendes til inspiration.
2. Sponsor
Svært at få reaktion fra BTEX. Der tags kontakt vedr. tilbud på køb af nye
borde.
3. Jubilæum
TP laver udkast til indbydelse, der forventes udsendt i slutningen af januar. På
næste møde ser vi på, hvem den skal sendes til.
UP har været i kontakt med 7 spillere som skal i aktion på jubilæumsdagen 16 –
18.
UP kontakter Peter Jensen.
4. Albani Fonden
Vi er lykkelige over at Albani Fonden har tildelt os 25.000, som vi har takket
pænt for. Pengene skal bruges til køb af nye borde. Overrækkelse vil ske i
forbindelse med jubilæet den 28/2 i Tritons klubhus 14 - 16.
5. Møde med Torben, Triton
Torben Pedersen, Triton overvejer, hvad der skal serveres på dagen.
6. Borddepot
Det er aftalt at Michael Demant skal føre tilsyn med bordene. Der indkøbes i den
nærmeste fremtid nye. Det er vigtigt, at de nye borde er af god kvalitet også er
velegnede til transport.
7. FM 2019 (jan. eller feb.) FBTU eller klub

DBTUs kalendergrupper har ikke reageret på vores henvendelse om en anden
termin til FM. I terminslisten er lokale mesterskaber placeret 12.-13. januar og
9.-10. februar, Begge weekender er dårlige. Vi henvender os til DBTU for at få
lov til at holde FM 23.- 24. februar (JPB).
Når vi forhåbentlig har det på plads, spørges klubberne om arr. af FM 2019.
8. Vedr. repr. møde – Appeludvalg (valg, retningslinjer vedr. protest / anke)
På det kommende repr. møde skal vi have afklaret, om FBTUs Appeludvalg skal
være et fast udvalg – valg for 2 år, eller et ad hoc udvalg – vælges hvert år.
Det bør bestå at tre medlemmer + en suppleant, der kan inddrages, hvis et af de
faste medlemmer er inhabil.
Der bør desuden laves retningslinjer / vejledning for sagsbehandlingen. JPB
laver oplæg.
9. Eventuelt
Lodtrækning til semifinalerne i Pokalturneringen. Kampene skal afvikles i løbet
af januar. Finale på 3 borde i forbindelse med jubilæet.
Kamp 1 : Nyborg – OB
Kamp 2: Ejby - Triton
10.Næste møde
Mandag den 22/1 på Kulturmaskinen.
Referent: Jens Povl Barkler

