FYNS BORDTENNIS UNION
MEDLEM AF DANSK BORDTENNIS UNION UNDER DANSK IDRÆTSFORBUND

FBTU Bestyrelsesmøde referat
Sæson 2018-19 nr. 2
Mandag d. 10.12.2018 kl. 16.15 Kulturmaskinen, Odense
Indkaldt d. 03.12.2018
André Theilgaard (AT), Christian Hansen (CH), Michael Demant (MD), Flemming Hansen (FH), Søren Kroman (SK), Torben Pedersen (TP), Ulrik Petersen (UP)
Referent: Torben Pedersen

Til stede: André Theilgaard (AT), Christian Hansen (CH), Michael Demant (MD), Flemming Hansen (FH), Torben Pedersen (TP), Ulrik Petersen (UP)
Afbud: Søren Kroman (SK)
Punkt
Estimeret tid: 2 t.
Behandling Referat
1

Bordtennisskole 2019

20 min

Drøftelse

AT gennemgik de udfordringer vi står med, hvis man fortsat skal have en Fynsk bordtennisskole.
Der er behov for flere resurser både på ledersiden, trænere og hvis deltagerantallet overstiger de
nuværende må man overveje overnatning for at minimere forældrekørsel.

Ansvarlig
AT, MD

Bestyrelsen er villig til at øge de økonomiske tilskud, men det skal afklares hvilken klub, som vil stå indenfor
bordtennisskolens afvikling og de økonomiske tilskud, der efterfølgende skal følge med.
MD vil tirsdag få afklaret om der er booket på portalen (Odense Kommune) i det tidsrum som vi foretrækker
at afholde Bordtennisskolen i 2019. Her er der både overnatningsmuligheder og de nødvendige faciliteter til
afholdelse med op til 70 deltagere, hvilket er det dobbelte af sidste år.
AT understregede, at det vigtigste er at få endnu mindst en ekstra leder til at hjælpe med både de
indledende opgaver op til gennemførelsen og under selve afholdelsen.
AT gjorde opmærksom på, at træneraflønninger har været kraftigt stigende de sidste 2 år, og der er stor rift
om de få kvalificerede der er.

2

Borddepot

20 min

Orientering

Efter tilbagemelding fra MD vil bestyrelsen senest januar tage stilling til Bordtennisskolen og de resurser der
skal til.
Der er stadig ingen afklaring omkring rimelig opbevaring af vore borde og tilbehør efter Odense Kommune
har annulleret den tidligere aftale om opbevaring i Idrætshallen.
UP tager d.d. kontakt til Theis hos Odense Kommune for at presse på en kommunal aftale, alternativt har AT
tilbudt en løsning for ca. Kr. 10.000,- pr. år.
Dette er dog økonomisk en dårlig løsning, idet det tidligere var gratis. Lejebeløbet er ikke dyrt, men der er
ikke afsat penge i budgettet hertil.
Der skal findes en løsning senest ultimo december 2018, idet bordene står uden opvarmning og med stor
fugtighed, hvilket vil ødelægge bordene hurtigt.
MD fremlagde en præcis oversigt over alle effekter i vort depot. Super.
UP har ansvar for at få brugbar aftale på plads.

UP, MD
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3
4

Økonomi
TU

10 min
20 min

Orientering
Orientering

Der er ingen problemer og bemærkninger omkring vor økonomi, bekræftet af Søren Kroman.
De kolde kendsgerninger viser, at FBTU har krise omkring medlemmer.
Der er betydelige fald i forhold til sidste år.
62 hold I senior rækker
12 hold I ungdoms rækker
Spillere
Ungdom
Senior+++
Ialt

2017-18 7.dec
135
288 (senior=67)
423

2018-19 6.dec
114
265(senior=60)
379

SK

Ialt
-21
-23
-44

Eks. Ca. 40% af licensspillerne spiller ikke hver uge. Der er flere til at dække et hold. Eks. har Allested 7
spillere til de 4 pladser på deres FS hold. Dette kan være et problem fremadrettet.
Seniorer med licens er 23 mindre og ungdom 21 mindre, det er skræmmende.
Væksten sker udelukkende i plus 60 år og de har ikke licens.
Der er mange årsager til medlemsnedgangen, og det blev drøftet, om man skal lave en egentlig undersøgelse
hos klubberne om deres mening til frafaldet og hvad der kan gøres.
5

6
7

Formanden. Krise?

Næste møde
Eventuelt
DBTU

10 min

5 min
15 min
20 min

Orientering

Beslutning herom udsat til næste møde.
Spillerudvalget har i sin nuværende form ikke levet op til vore forventninger, og de afsatte midler er trukket
tilbage.

Beslutning
Drøftelse
Orientering

Spillerudvalget vil på næste Repræsentantskabsmøde blive taget op til revision, og om vi skal fortsætte med
dette udvalg.
15. Januar 2019 hos Triton
Ingen
MD efterlyste mere engagement omkring DBTU, for at få indflydelse. Der er store strukturforandringer på
vej, og hvis ikke man deltager, så får man heller ikke indflydelse på de fremtidige beslutninger.
Der kan forventes en prisstigning på kr. 100 pr. medlem til DBTU.

UP

MD

