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FBTU Bestyrelsesmøde referat 

Sæson 2018-19 nr. 1 
 

Mandag d. 17.09.2018 kl.  16.15 Kulturmaskinen, Odense 

Indkaldt d. 02.09.2018  

Christian Hansen (CH), Michael Demant (MD), Flemming Hansen (FH), Søren Kroman (SK), Torben Pedersen (TP), Ulrik Petersen (UP) 
Referent: Torben Pedersen 

 

Til stede: Christian Hansen (CH), Michael Demant (MD), Flemming Hansen (FH), Torben Pedersen (TP), Ulrik Petersen (UP) 

Afbud: Søren Kroman (SK) 
Punkt  Estimeret tid: 2t. Behandling Referat Ansvarlig 

1 Mail domæne 10 min Beslutning CH foreslog specielle E-mail adresser i FBTU-regi. 

Den øvrige bestyrelse ønskede ikke flere mailadresser, at holde øje med og forslaget blev afvist. 

UP, CH 

2 Platform 1 min Orientering Der er ønske om et fælles dokumentarkiv via vor hjemmeside. 

MD taler med Dan om dette kan lade sig gøre. 
MD 

3 Referat april 1 min Beslutning Referatoversigt april 2018 slettes, der er ikke noget referat. (MD retter dette) MD 

4 Bordtennis skole 

2018 

10 min Orientering Bordtennisskolen blev drøftet og man ønsker at André Theilgaard giver bestyrelsen en opdatering på 

aktiviteten, og om der er noget som skal forbedres.  

André bliver indkaldt til næste bestyrelsesmøde.  

Bordtennisskolen er fortsat en prioritet for fastholdelse af ungdomsspillere under FBTU. 

UP 

5 Adgang til FBTU’s 

hjemmeside/facebook 

10 min Beslutning CH forespurgte om rettigheder til Facebook fra bestyrelsesmedlemmer. 

Dette ønskes fortsat reguleret via MD, idet bestyrelsesmedlemmer ikke laver Facebookopslag som 

bestyrelsesmedlemmer uden dette er godkendt af den samlede bestyrelse.  

 

Man er dog velkommen som bordtennisspiller at udtrykke egne holdninger og meninger, men ikke som 

bestyrelsesmedlem på sociale medier uden der er konsensus. 

 

MD er fortsat ”gate-keeper” på dette. 

Bestyrelsen 

6 Sponsor 5 min Beslutning Vi har fortsat opbakning fra Bordtenniseksperterne 3 år frem og vor lokale massør JU i 2 år.   

Nye muligheder er i overvejelse. 

UP 

7 Træner uddannelse 20 min Beslutning Træneruddannelse i DBTU-regi og opbakning hertil er ikke ok. MD vil sende en reminder om det til 

klubberne. Klubberne må adressere dette i deres eget område. Det er ikke FBTU´s opgave. 

 

Vi erkender dog, at der skal gøres noget for at få flere kvalificerede ungdom trænere i gang i klubberne og 

derfor har vi besluttet at yde et kontant tilskud på 25% af de årlige udgifter hertil. 

  

Eksempel: Hvis kommunen dækker kr.4000,- klubben kr. 2000,- går FBTU ind og dækker også kr. 2000,- De 

enkelte klubber må ansøge FBTU herom og vedlægge dokumentation for aflønning/kompensation af træner 

MD 
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8 IT udstyr 10 min Beslutning Nyt IT-udstyr og software til FBTU bevilget. MD står for indkøb og installering. MD 

9 Borddepot 5 min Orientering UP arbejder på sammen med Odense Kommune at finde opbevaring af vore borde uden at disse lider 

unødvendig overlast. Fugt og støv skal undgås. Afklaring indenfor 2 mdr. 

UP 

10 TU 10 min Orientering Tuneringsstart: 

Vi har fået en meget foruroligende opstart på turneringen 2018/19. 

Flere klubber har svært ved at stille hold og 2 klubber kan ikke stille hold. 

Turneringsudvalget har møde torsdag den 20.september og drøfter muligheder og melder herefter tilbage til 

bestyrelsen. 

TU 

11 Landskamp 1 min Beslutning MD kontakter OB for at hjælpe med deling på sociale medier MD 

12 Jubilæum 1 min Beslutning MD tager til HEP´s Jubilæum og FBTU yder et gavebidrag hertil. MD 

13 Næste møde 1 min Beslutning Medio november  

14 Eventuelt 10 min Beslutning MD foreslog en intern ”to do liste” for alle bestyrelsesmedlemmer så man kunne se hvilke opgaver der var i 

gang og hvilke der var løst i årets løb. Forslaget blev ikke vedtaget, idet det er frivillige ulønnede personer, 

som yder et bidrag til FBTU og det skal ikke sammenlignes med et erhvervsarbejde. 

 

 


