
Referat af repræsentantskabsmøde i FBTU afholdt 30. april 2018 hos Triton. 
 

 

1. Valg af dirigent og kontrol af fuldmagter. 

Poul Esbjerg valgtes til dirigent. Fuldmagter blev kontrolleret. 

28 stemmeberettigede fra 13 klubber og fra bestyrelse og udvalg deltog: 

 

Ejby (1), Fåborg (2), Højby (2), Triton (2), Svendborg BTK (1), Langeskov BTK (1), ÅBC (2), FIF (2), 

OB (2), Korup (2), KBC (1), Tommerup (1), Næsby (2), udvalg (3) og bestyrelsen (4). 

Fra fynske klubber deltog 6 personer uden stemmeret. 

 

2. Beretninger. 

Bestyrelsen:  
Ulrik Pedersen fortalte i sin tredje formandsberetning om FBTU sponsorater med BTEX og JU Sportsklinik, 

der begge fortsætter. 

I DT er der siden beretningen blev skrevet blevet afklaret nogle ting. Triton rykkede desværre ned fra 2 

division. Klubbens hold i drengedivisionen har klaret sig pænt. OBs førstehold spiller kval. til 1. division. 

Klubbens damer spiller semifinaler om det danske mesterskab. OBs drenge skal igen spille med om 

mesterskabet efter en 1. plads i sin kreds i drengedivisionen. Nyborg deltog i DT for dame ungdomsspillere. 

Dejligt med en ny fynsk klub i DT. 

Turneringsudvalget har styret turneringen med sikker hånd. Pointstævnerne har igen været en succes. Her 

har Michael Demant været en dygtig ankermand. 

FBTUs 75 års jubilæums har fyldt meget i den senere tid. Bestyrelsen var meget glade for arrangementet den 

28. februar. Paul Nissen fra Albani Fonden var til stede og overrakte en check på 25.000 kr. Pengene er 

blevet brugt til indkøb af 5 nye borde. I hallen blev finalen i den nye Pokalturnering afviklet med OB som 

vinder over Triton. Der var opvisningskampe mellem nogle af de største fynske bordtennisnavne: Allan 

Bentsen, Mogens Sonnichsen, Carsten Jacobsen, Charlotte Polk og Trine Grauholm.  

Asger Rasmussen, OB, blev som den 6. gennem tiderne tildelt FBTUs æresnål. 

 

Spilleudvalg: Claus Arnsbæk fortalte, at spilleudvalget har planer om at komme ud i klubber og lave 

træning der. Ønsker feedback på udsendelser til klubberne. 

 

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

 

Turneringsudvalget: Jens Povl Barkler havde enkelte kommentarer til udvalgets beretning.  

Dejligt, at Ejby stiller op til kvalifikationsturnering om en plads i 3. division. Turneringen afvikles sidst i 

maj måned. Det giver nogen problemer med afslutningen af den fynske turnering, at DT og kval til DT 

ligger så meget senere end afslutningen af den fynske turnering. 

Den nye Pokalturnering havde deltagelse af 8 hold. 

 

Alle beretninger blev godkendt uden afstemning. 

 

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Søren Kromann fremlagde sit andet regnskab. Det viste et overskud på godt 19.000. Der er betalt tilskud til 

de fynske spillere, der deltog i Top 12 på Bornholm. Til gengæld har spillerudvalget brugt færre penge end 

forventet. Der har været ekstra udgift i forbindelse med jubilæet og indkøb af borde, hvor FBTU måtte 

bidrage for at vi kunne få fem nye borde. 

Fynske Bordtennis Venner er nedlagt og pengene overdraget til FBTU. Vi skal nu finde ud af, hvordan 

pengene kan komme den fynske bordtennisungdom til gode. 

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

Det fremlagte budget blev ligeledes vedtaget. 

 

 



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, 500 kr. for øvrige klubber - dog 250 for nye klubber de første to år. 

 

 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  

 

Kursiv skrift = er ny tekst 

 
 

FBTUs bestyrelse stiller følgende forslag: 

 

FBTUs love § 8 stk. 6A?  tilføjelse om valg : Som appelinstans vælges 3 medlemmer + en suppleant  til 

et Appeludvalg. De valgte skal være fra fire forskellige klubber.  Formand og suppleant vælges i lige 

år – de to medlemmer i ulige år. Suppleanten indgår i sagsbehandlingen, hvis et af udvalgets 

medlemmer er inhabil eller af anden årsag forhindret. 

 

Svendborg BTK var kommet med et forslag om 2 suppleanter. Det indgår som et ændringsforslag, hvorefter 

forslaget vedtages med 26 stemmer for, 2 undlod at stemme. 
 

Som appelinstans vælges 3 medlemmer + en 1. suppleant og en 2. suppleant til et Appeludvalg. De valgte 

skal være fra fem forskellige klubber.  Formand og 1. suppleant vælges i lige år – de to medlemmer og 2. 

suppleant i ulige år. 1 (evt. 2) suppleant/er indgår i sagsbehandlingen, hvis et (evt. flere) af udvalgets 

medlemmer er inhabile eller af anden årsag forhindret. 

 

 

FBTUs turneringsreglement § 17. Protester  1. Enhver protest mod en holdkamps forløb eller en 

turneringsudvalgets afgørelse skal rettes skriftligt til turneringsudvalget senest 3 dage efter 

kampen/offentliggørelsen, 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 Appeludvalg senest 

en uge efter, at man er blevet gjort bekendt med afgørelsen. En klub, der anker turneringsudvalgets 

afgørelse skal ikke betale nyt gebyr. 

Appeludvalget skal sammen med afgørelsen fremsende ankevejledning. 
 

En eventuel anke af Appeludvalgets afgørelse kan indsendes til DBTUs Appeludvalg senest 10 dage efter, at 

man er blevet gjort bekendt med afgørelsen. Der betales for behandling i DBTUs Appeludvalg et beløb af 

samme størrelse som protestgebyr. Det tilbagebetales ikke. 
 

Fristen for indgivelse af protest på 3 dage blev ændret til 7 dage. Bortset fra denne ændring blev forslaget 

vedtaget med ovennævnte tekst. 27 stemmer for, 1 undlod at stemme. 
 

FBTUs TU stiller følgende forslag: 

 

§ 2. Licens  Stk. 1: Enhver spiller der ønsker at deltage i FBTU’s officielle aktiviteter skal via egen klub 

løse licens hos DBTU. på Bordtennisportalen. 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 

 

 

§ 19. Trækning af hold   1. En klub skal til en turnering anmelde sine hold i de rækker, hvortil den efter sidste 

turnerings resultater har kvalificeret sig. Der sker automatisk trækning af et hold, der har sendt afbud eller 

er udeblevet fra 3 kampe. En klub kan af forskellige årsager blive nødsaget til at trække et hold. Såfremt 

en klub til turneringen anmelder flere hold, end de der gennemfører, skal klubben trække sit/sine lavest 



rangerede hold i den pågældende aldersklasse tilbage. 

Klubben idømmes for trækning af hold en bøde på 150,00 kr. pr. hold.  

Turneringsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra denne §. 

Nye klubber anbringes efter turneringsudvalgs skøn. 

Forslaget om beskrivelse at situationen i forbindelse med holdtrækning (samtidig fjernelse af reglen om, at 

klubben skal trække det laveste hold) gav anledning til en længere debat, der bevægede sig rundt til perifere 

emner. Forslaget blev vedtaget med ovennævnte tekst med 19 stemmer for, 3 imod, 7 undlod at stemme. 

§ 21 Kvalifikation 

7. Brug af spillere i oprykningskampe: Oprykningskampe vedrører afslutningen på sæsonen. Der skal på de 

deltagende hold anvendes ”holdets spillere”. Ved behov for ekstra spiller skal spiller fra klubbens lavere 

rangerende seniorholdhold benyttes. Regler for brug af reserve er også gældende i oprykningskampe.  

Ved behov for reserve eller ekstra spiller skal spillere fra klubbens lavere rangerende seniorholdhold benyttes    

For kredskampe gælder tilsvarende regler. 

 

Forslaget vedtaget enstemmigt. 

 

8. To hold i samme serie: Hvis en klub har to eller flere hold i samme serie, ligestilles disse, hvis de har 

betydning for op- eller nedrykning. 

  

Forslaget vedtaget enstemmigt. 

 

Christian Hansen, Korup IF,  stiller følgende forslag 
 

Love for FBTU 
§15 stk.1 (Ny tekst er med fed tekst) : Pga. FBTUs venner er nedlagt og kan dermed ikke modtage unions 

midler i tilfælde af opløselig i FBTU. Derfor kommer jeg med nogle forslag til hvorhen midlerne skal går til. 

Teksten kan ændres til: Fyns Bordtennis Union kan ikke opløses, så længe 3 klubber modsætter sig 

dette. I tilfælde af opløsning tilfalder dens midler DBTU (Dansk Bordtennis Union). 

Eller Fyns Bordtennis Union kan ikke opløses, så længe 3 klubber modsætter sig dette. I tilfælde af 

opløsning tilfalder dens midler til de fynske bordtennisklubber. 

 

Med nedlæggelsen af Fynske Bordtennis Venner er det nødvendigt at ændre teksten. Forslag fra Christian 

Hansen og et lignende forslag fra Michael Demant blev behandlet sammen. En afstemning viste klart flertal 

for at pengene skulle ”blive på Fyn”. 

Ved overdragelsen af pengene fra Fynske Bordtennis Venner blev der lagt vægt på, at ungdommen skulle 

have glæde af pengene. I FBTUs bestyrelse er der tanker op oprettelsen af en ungdomsfond. 

FBTUs bestyrelsen blev bedt om til næste repræsentantskabsmøde at fremlægge forslag til, hvordan pengene 

kan anbringes / anvendes. 

 

Ændring af tekst i FBTUs love § 15. 

….tilfalder dens midler FBTUs Venner – FBTUs bestyrelse fremsætte forslag på næste 

repræsentantskabsmøde. 

 

§10 (Et nyt stk. som hedder 3 i §10) (Forslaget er med fed tekst) 

3. Hvis et indkomne forslag til turneringsreglement ender uafgjort, beslutter formanden hvilke udfald 

forslaget ender med. 

Begrundelse: 

Hvis et forslag kommer til afstemning og det ender med uafgjort, så er forslaget hvilke for eller imod, derfor 

vil det være en god ide at det er formanden, der vælger udfaldet af forslaget, da formanden er valgt 

demokratisk og har gode hensigter med unionen og deres medlemmer. 

 

Forslaget blev behandlet sammen med tilsvarende forslag fra Michael Demant.  

Forslaget blev forkastet med 2 stemmer for, 26 imod. 



 

Turneringsreglement 
§22 (tilføjelse af tekst til FBTUs Pokalturnering ved §22) 

Hvert år inden holdturneringens start beslutter FBTUs bestyrelse om der skal afholdes 

Pokalturnering i den kommende sæson. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

Svendborg BTK v/ Flemming Hansen stiller følgende forslag 
 

1.  2 suppleanter til turneringsudvalg og også 2 til appeludvalg. 
     Suppleanterne må ikke være fra samme klub som dem der sidder i udvalgene. 
 
Vedr. forslag om 2 suppleanter til Appeludvalget – blev vedtaget sammen med forslag fra FBTUs 

bestyrelse. 

Forslag om 2 suppleanter til turneringsudvalg. Der er mulighed for at vælge op til 5 medlemmer. Forslaget 

blev forkastet med 6 stemmer for, 8 imod. 

 
2.  I forbindelse med protester er sidste instans FBTU's appeludvalg. 
 
Forslaget blev trukket. 

 
3.  Når et hold trækker sig, må ingen fra holdet deltage på et lavere rangeret hold, hvis  
     man har spillet mere end halvdelen af kampene. 
 
Forslaget blev forkastet med 7 stemmer for, 10 imod. 

 
4.  En reserve, kan kun erstatte en, som har spillet på holdet i sidste kamp. 
 
Forslaget blev forkastet med 2 stemmer for, 14 imod. 
 
 

Michael Demant stiller følgende forslag 
 

Forslag 1 

§ 10 B Reserveregel 
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. Reservens aktuelle ratingtal må max være 75 

point højere end den spiller, der erstattes. 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. 

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. 

 

Denne tekst slettes: Den erstattede spiller, som skal have spillet på holdet i løbet af sæsonen, 

 

Og ændres til: Den erstattede spiller, som skal have spillet (40 %) af  holdets kampe på det givne tidspunkt 

 



Begrundelse:  Fks. kan  man ikke kan benytte en spiller i en enkelt kamp i en hvilken som helst runde, og så 

efterfølgende bruge andre spillere som reserve for vedkommende. Spilleren skal for at kunne erstattes have 

spillet x=40 % på holdet 

 

Forslaget gav anledning til en livlig debat. De delte meninger afspejles i afstemningsresultatet. Forslaget 

blev vedtaget med 10 stemmer for, 9 stemmer imod, 9 undlod at stemme. 

 

Ny tekst:…… Den erstattede spiller, som skal have spillet (40 %) af  holdets kampe på det givne 

tidspunkt, tilhører stadig det hold, hvor reserven har været benyttet og må ikke benyttes på lavere rangerende 

hold. ….. 

 

Forslag 2 

§ 11. 1. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til mødedeltagelsen, idet simpel 

stemmeflerhed blandt de fremmødte er afgørende. Ændringer af Unionens love kræver dog, at mindst 2/3 af 

de repræsenterede stemmer afgives for forslaget. 

 

Denne tekst slettes: idet simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte er afgørende. 

 

Og ændres til: ved stemmelighed tæller formandens (eller hvis formanden ikke har stemt næstformandens) 

stemme for 2 

 

Begrundelse: Det giver god mening at der aldrig kan være en afstemning der bliver frafaldet/vedtaget uden 

flertal for eller imod.  

 

Forslaget blev forkastet – se ved forslag fra Christian Hansen. 

 

 

Forslag 3 

§ 15. 1. Fyns Bord-Tennis Union kan ikke opløses, så længe 3 klubber modsætter sig dette. I tilfælde af 

opløsning tilfalder dens midler FBTUs Venner. 

 

Følgende sætning slettes da FBTUs venner ikke længere findes: I tilfælde af opløsning tilfalder dens midler 

FBTUs Venner. 

 

Følgende sætning tilføjes: I tilfælde af opløsning tilfalder dens midler eksisterende klubber fordelt med antal 

licenser i den igangværende/afsluttede sæson 

 

Begrundelse: Så bliver pengene fordelt efter de beløb klubberne har betalt (Ps. Tror nu aldrig FBTU bliver 

opløst, måske sammensluttet, men ikke opløst) 

 

 

Se ved forslag fra Christian Hansen. 

 

 

Forslag 4 

§ 20 Turneringsafvikling  
Rækker: F.B.-T.U.s holdturnering afvikles hver sæson i rækker for: Veteraner (fra 35 år), (fra 40 år) 

seniorer og ungdom.  

I den fynske turnering spilles alle kampe. 

 

Begrundelse: Så følger de DBTU's almindelige regler for Veteraner 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 



 

Forslag 5  

§ 20 Turneringsafvikling  Stk. 5. Holdstørrelser: Rækkerne afvikles normalt med 3 personers hold, som 

spiller 9 singler og 1 double. Fynsserien afvikles dog med 4-mands hold (”det svenske” system) og veteran-

rækker med 2-personers hold. Se DBTUs § 7. 

 

Ændres til: Holdstørrelser: Rækkerne afvikles med 3 personers hold, som spiller 9 singler og 1 double. I 

ungdomsrækker vælger TU holdstørrelser og afviklingsform alt efter tilmelding. Veteran-rækker afvikles 

med 2-personers hold. Se DBTUs § 7. 

 

Her var der igen en livlig debat med delte meninger – og igen et tæt afstemningsresultat. Forslaget blev 

forkastet  med 12 stemmer for, 12 stemmer imod, 4 undlod at stemme. 

 

 

Forslag 6 

§ 20 Turneringsafvikling  
2. Inddeling i kredse: I veteran- og ungdomsrækker: inddeles efter turneringsudvalgets skøn. 

I seniorrækkerne inddeles i: Fynsserie (10 hold), serie I (10 hold), serie II (2 kredse á 10 hold), i serie 

III og IV inddeles så vidt muligt i kredse med hver 10 hold. 

 

Ændres til: Fynsserie (12 hold), serie I (12 hold), serie II (12 hold), serie III (12 hold), IV (12 hold). Serie V 

(12 hold)  og  Serie VI, VII inddeles så vidt muligt i kredse med hver 12 hold. 

 

Samtidigt med slettes § 20 Turneringsafvikling  Stk. 3  
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. 

 

Begrundelse: Der er flere og flere klubber der har svært ved at stille med 4 spillere der har styrke til 

Fynsserien. På denne måde bliver både de ”små” og ”store klubber” tilgodeset. Og muligheden for at det er 

de bedste spillere i de bedste rækker er større, uden at de behøver at skifte klub. 

 

Forslaget blev trukket. 

 

Forslag 7 (Næsten det samme som 6, bare med op/nedrykning puljer efter første halvsæson) 

§ 20 Turneringsafvikling  
3. Inddeling i kredse: I veteran- og ungdomsrækker: inddeles efter turneringsudvalgets skøn. I 

seniorrækkerne inddeles i: Fynsserie (10 hold), serie I (10 hold), serie II (2 kredse á 10 hold), i serie 

III og IV inddeles så vidt muligt i kredse med hver 10 hold. 

 

Ændres til: Inddeling i rækker: I veteran- og ungdomsrækker: inddeles efter turneringsudvalgets skøn. I 

seniorrækkerne inddeles i: Fynsserie (12 hold), serie I (12 hold), serie II (12 hold), serie III (12 hold), Serie 

IV (12 hold) og  serie V, VI   osv. inddeles så vidt muligt i rækker med hver 12 hold. 

 

Samtidigt med slettes § 20 Turneringsafvikling  Stk. 3  
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. 
Første halvsæson: 12 hold i de forskellige rækker mødes 1 gang 

Anden halvsæson: FS oprykning: De 8 bedste (Spiller dobbelt turnering i 2 puljer). 

Nr.1 og 2 i de 2 puljer mødes på kryds om en plads finalen til oprykning. 

 

S.1. oprykning: De 4 dårligste fra FS samt de 8 bedste fra S.1 Spiller om 4 pladser (dobbelt turnering i 2 

puljer) AD. 1 Se neden for  

 



S.1. De 8 dårligste fra S.1 samt de 4 bedste fra S. 2 spiller i 2 kredse spiller om de sidste 8 pladser i S.1 

AD. 1 Se neden for 

 

S.2. De 8 dårligste fra S.2 samt de 4 bedste fra S. 3 spiller i 2 kredse spiller om de sidste 8 pladser i S.2 

AD. 1 Se neden for 

 

S.3. De 8 dårligste fra S.3 samt de 4 bedste fra S. 4 spiller i 2 kredse spiller om de sidste 8 pladser i S.3 

AD. 1 Se neden for 

 

S.4. De 8 dårligste fra S.4 samt de 4 bedste fra S. 5 spiller i 2 kredse spiller om de sidste 8 pladser i S.4 

Osv. AD. 1. De 2 puljevindere rykker direkte op/bliver i rækken.  

Nr. 2 fra puljerne mødes i en kamp hvor vinderen rykker direkte op/bliver i FS. Taberen møder vinderen af 

kamp mellem de to Nr. 3 fra puljerne om den sidste plads   

 

Begrundelse: 

Der er flere og flere klubber der har svært ved at stille med 4 spillere der har styrke til Fynsserien. På denne 

måde bliver både de ”små” og ”store klubber” tilgodeset. Og muligheden for at det er de bedste spillere i de 

bedste rækker er større, uden at de behøver at skifte klub. 

 

Samtidigt med kan vi afskaffe § 21 Kvalifikation og dermed det ”show” der næsten hvert år udspilles i at 

finde hvem der lovligt kan rykke en række op. Holdene vil også få skærpet modstand gennem HELE 

sæsonen  
 

Forslaget blev trukket. 
 

 

6. Valg til FBTUs udvalg  

Formand: genvalg af   Ulrik Pedersen, Fjordager 

Sekretær: ingen valgt   

 

Menige medlemmer: genvalg af: Michael Demant, Triton 

                nyvalg af: Christian Hansen, Korup 

 

Turneringsudvalg: genvalg af: Søren Kromann, Fjordager 

nyvalg af: Christian Hansen, Korup – Michael Demant, Triton – Jan Thor 

Hansen, Højby 

Appeludvalg:  Formand: Jimmy Rusbjerg, Ejby (2 år) 

Medlemmer: Lars Højlyng, Faaborg og Flemming Hansen, 

Svendborg BTK (begge 1 år) 

Suppleanter, 1. Henrik Bækkelund, Langeskov BTK (2 år) 

2. Ole B. Jensen, Triton (1 år) 

 

Revisorer: genvalg af:   Poul Esbjerg, Triton. 

 

Revisorsuppleant: genvalg af:   Jimmy Rusbjerg, Ejby. 

 

Uddannelsesudvalg: (§8.9)  Udvalget består af Rasmus Klein Døssing og Ulrik Pedersen. 

  

 

 

7. Eventuelt 

Forsamlingen mindedes med et minuts stilhed John Hansen – mangeårig formand for SfB og en af i alt 6 

modtagere af FBTUs æresnål. 

 

Ulrik Pedersen takkede Jens Povl Barkler for over 45 års arbejde i FBTUs bestyrelse og turneringsudvalg. 



 

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

 

Årets leder blev, Susanne Husted og Morten Ravnbo fra Hep, Ringe. De har i et fint samarbejde fået dannet 

en rigtig stor ungdomsafdeling i klubben og de senere år afholdt adskillige pointstævner. 

 

Sølvnål: FBTUs sølvnål blev tildelt: Poul Erik Skælbæk, Triton, Kim Mogensen, Faaborg, Vincent Fisker, 

Årslev og Ulrik Pedersen, Fjordager. 

 

Poul Skælbæk har i mange år været leder i Triton. Han har været formand for FBTU og i de sidste mange år 

passet FBTUs borddepot. 

 

Kim Mogensen har i mange år stået i spidsen for Faaborg. Han har været den store arbejdskraft ved 

klubbens populære stævne og ved stævner for FBTU / DBTU. 

 

Vincent Fisker har ligeledes været den store drivkraft i sin klub, Årslev. Altid klar til at stå for afvikling af 

pointstævner og bidrage med ideer til fremme for bordtennis på Fyn. 

 

Ulrik Pedersen var i mange år leder i Marienlyst. For et par år siden var der én, der fik den gode idé, at han 

skulle være formand for FBTU. Her kan man glæde sig over at have fået gavn af hans store netværk. Han 

har altid en positiv tilgang til tingene. Han er altid spændende at være sammen med – eksempler på hans 

humoristiske sans blev vi bl.a. vidne til ved FBTUs 75 års jubilæum for nylig. 

 

Ulrik Pedersen, takkede dirigenten og forsamlingen for en god og konstruktiv debat. 

 

 

Mødet afsluttedes med et trefoldigt leve for FBTU. 

 

Referent Jens Povl Barkler 


