Referat fra bestyrelsesmøde i FBTU d. 13. februar 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. Noah Hvid ansøgning
Noah ansøger om tilskud til Safir Open, hvor hans udgift er 3800 kr. I
ansøgningen nævnes en aftale om, at klub, union og ansøger hver betaler 1/3. Vi
er i FBTU ikke bekendt med en sådan aftale.
FBTU vil imidlertid godt hjælpe ham i dette tilfælde. DBTU yder ikke tilskud til
hans aldersgruppe / unionen modtager netop nu penge fra Fynske Bordtennis
Venner, som har haft som mål at støtte ungdommen / Noah har et stort potentiale
og er pryd for sin sport.
FBTU udbetaler 1500 kr. i tilskud.

2. FM 2018
Der har været møde med hallen. Kombi salen, som vi har begge dage, bruges
som sekretariat, dommerbord m.m.
Søren og Michael sørger for PC-ere, printere, papir, medaljer, pokaler, aftale
vedr. mad m.m.
Torben og Ulrik sørger for medaljeoverrækkelse og har fod på de praktiske ting,
med bordopsætning, bolde, bordvagter m.m
3. Borde
Vi har fået 5 nye borde. MD pakker dem ud inden FM. Han tjekker dem, der i
øjeblikket er i depotet. De dårligste kasseres / sælges.
4. FM 2019
De terminer, der må benyttes til lokale mesterskaber er lagt fast. Vi vælger
terminen i januar (12.-13.) til FM 2019. Klubberne tilbydes at stå for
arrangementet (JPB).
5. Jubilæum
Torben Pedersen, Triton deltog i mødet vedr. dette punkt. Der blev lavet aftaler
vedr. mad og drikke i forbindelse med arrangementet.
Der forventet ca. 100 deltagere i løbet af dagen:
14 – 16 reception i Tritons klubhus – den officielle del.

16 – 18 opvisningskampe, pokalfinale, revanche kampe fra ungdoms-FM
18 - 21 receptionen fortsætter i Tritons klubhus
Der udsendes indbydelse til DBTU (incl. Bestyrelsesmedlemmer), lokalunioner,
fynske klubber og personer, der har modtaget hædersbevisninger (JPB).
Sponsorer (UP).
6. Eventuelt
Intet at bemærke.
7. Næste møde
Aftales senere
Referent: Jens Povl Barkler

