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FBTU Bestyrelsesmøde 
Sæson 2018-19 nr. 3 
Tirsdag d. 15.01.2019 kl.  17.00 Triton klubhus 
Indkaldt d. 03.12.2018  

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), Søren Kroman (SK), Torben Pedersen (TP), Ulrik Petersen (UP) 

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

1 FM 2019 10 min Orientering Der var generel positiv stemning omkring selve afviklingen af FM 2019. Nogle få svipsere 

vedr. lodtrækning. 

Antal af deltagere var skuffende, idet det var ca. 25% mindre end sidste år. En af årsagerne 

var måske tidspunktet tidligt i januar, og hvor tilmeldingsfristen kolliderer med Jul og Nytårs-

travlhed. 

 

2 FM 2020 20 min Beslutning Næste FM 2020 afholdes den 29. februar og 1. marts 2020.  

Vi skal have bookning af Idrætshallen på plads. MDl retter henvendelse og bekræfter, når det 

er på plads. 

 

3 Borddepot 5 min Orientering Ulrik og Michael besigtiger de lokaler Odense Kommune har henvist til, for at vi kan sikre 

korrekt opbevaringsbetingelser. 

Hvis ok, tager vi en forhandling med Theiss omkring pris. 

 

4 TU 20 min Orientering TU har haft mange udfordringer med hensyn til antal hjemmekampe I klubberne for forårs 

turneringen, da man måtte bruge 3 forskellige skabeloner: Henholdsvis 6/8/10 hold 

  

5 Repræsentantskabsmøde 

2019 

10 min Orientering Bestyrelse 1 år:  

Christian, Michael og Flemming er på genvalg.  

Christian giver besked om han ønsker evt. genvalg.  

Michael har idag også “sekretærfunktionen”, som normalt vælges for 2 år ad gangen.  

Næstformand: Torben Pedersen er på genvalg for en ny 2 års periode. 

Kassér: Søren Kromann på genvalg for en ny 2 års periode. 

Sekretær: vælges normalt I lige år, men da ingen blev valgt er der en 1 årig periode tilbage.  

Michael Demant er villig til at tage posten med Bestyrelsens accept. 

Appeludvalg: 

Lars Højlund og Ole B. Jensen er på valg. Formanden Ulrik P. undersøger om de er villige til 

genvalg. 

 

Uddannelsesudvalget: Har ikke haft aktiviteter. DBTU dækker disse aktiviter og udvalget 

foreslås derfor nedlagt. 
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Punkt Emne Estimeret tid: 2 t. Behandling Referat Ansvar 

6 Bordtennis skole 2019 10 min Orientering Torben tager kontakt til Triton´s formand Ole B. Jensen for at få accept på om de vil være 

villige til at stå for Bordtennis Skolen. Det er et større arrangement af stor vigtighed for vores 

ungdomsarbejde. 

Bestyrelsen har besluttet, at allokere de nødvendige økonomiske midler der skal til for at 

arrangementet kan afvikles med mulighed for overnatning og den nødvendige forplejning. 

Torben ringer til Ole den 16. Januar. 

UP-TP 

7 Dialogmøde på Fyn 15 min Beslutning Der er foreslået et dialogmøde på Fyn inden den 23 februar. TP repræsenterer FBTU. Vi skal 

rykke de lokale formænd for at indsende spørgeskemaer rettidigt, så der et bedre grundlag at 

snakke med strukturudvalget om. 

MD foreslog at præmiere de klubber der deltager aktivt til møde og udfyldelse af fremsendt 

materiale fra DBTU (pr. 10 januar) at de får tildelt kr. 1000 til træneruddannelse (ved 

dokumenteret gennemførelse af DBTU/DGI kursus fremadrettet). Det blev vedtaget. 

Der udsendes indbydelse medio uge 4 med torsdag d. 21 februar som mødedag. 

 

8 Noah Hvid ansøgning 10 min Beslutning Bestyrelsen besluttede fortsat at støtte Noah på hans vej frem. Ialt bevilges kr. 5000, -  

Heraf udgør Top 12, DM og U-DM kr. 1750, - hvor Noah modtager samme støtte som de 

øvrige ungdomsspillere. 

 

9 TOP 12 tilskud 5 min Beslutning Her støtter FBTU med kr. 750, - pr. deltager  

10 DM og U-DM tilskud 5 min Beslutning Her støtter FBTU med kr. 500, - pr. kvalificerede Deltager (rating grænser). Noah Hvid 

støttes ekstra ordinært til Senior DM, da han som Ungdoms spiller vinder Senior Elite til FM. 

 

11 Eventuelt 15 min Drøftelse Telefonudgifter til bestyrelsen ønskes afskaffet, istedet gives kørselsgodtgørelse og refusion 

af parkering i forbindelse med møder. Takst kr. 2, - pr. Km 

 

Flemming foreslog at genoptage mulighed for skolemesterskaber for at skabe interesse for 

bordtennissporten. Forslaget blev vel modtaget, men der skal undersøges, hvilke aktiviteter 

det kræver, og hvem der vil tage sig af det. Vi tager det op på næste møde. 

 

OB tager sig af begivenheden “Sportslørdag”, hvor bordtennis promoveres, sammen med 

andre idrætsgrene. 

 

12 Næste møde 5 min Beslutning Næste møde er aftalt til den 8. april kl.16.00 på Kulturmaskinen, Odense  

 


