FYNS BORDTENNIS UNION
MEDLEM AF DANSK BORDTENNIS UNION UNDER DANSK IDRÆTSFORBUND

Referat fra Repræsentantskabsmødet den 29. april 2019
Mødet blev afholdt i Tritons klubhus og der var fremmødt 39 personer og heraf var 33 stemmeberettigede inklusive
FBTU´s bestyrelse. Fra Strukturgruppen (Nyt Bordtennisdanmark) deltog 1 person uden stemmeret .
Mødet blev indledt med en kort velkomst af vor formand Ulrik Pedersen, som foreslog Poul Esbjerg som dirigent.

1. Valg af dirigent og kontrol af fuldmagter.
Poul Esbjerg valgtes til dirigent. Fuldmagter blev kontrolleret.
33 stemmeberettigede fra 15 klubber, bestyrelsen og udvalg deltog:
Allested (2), Ejby (2), Fåborg (2), Højby (2), Triton (2), Langeskov BTK (2), ÅBC (2), OB (2), Tommerup (2),
HEP, Ringe (2), Nyborg (2), BBB (1), Munkebo (1), KBC (1), BAT (1), udvalg (2) og bestyrelsen (5).
Fra fynske klubber deltog 6 personer uden stemmeret.

2. Beretninger.
Formandens:
Formanden for FBTU gennemgik beretningen og der var fin opbakning hertil. Især at det nu er lykkes at finde et
forsvarligt opbevaringssted for vore borde. Formanden udtrykte fortsat bekymring for at antallet af medlemmer går
tilbage og især er det beklageligt på ungdomssiden. Han udtrykte håb om at den nye strukturændring som er sat i
værk kan ændre dette til det bedre. Denne ændring kan ske allerede i Juni 2019 og der er indkaldt til orienterings-og
debatmøde den 12. maj.
TU:
TU beretning blev fremlagt af Michael Demant. Ungdomsturneringen blev afsluttet med finalerunde i Faaborg og
der var fin opbakning. Klubberne erkender at det kniber med forældreopbakning til kørsel og på trods af mange unge
i pointstævner er der for få der forsætter i holdturneringen. HEP foreslog om weekend afvikling kunne være en
mulighed. Der vil blive udsendt spørgeskema medio/sidst i august 2019.
Beretningerne blev godkendt uden afstemning.

3.Regnskab
Formanden fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse.
Kommentar fra Poul Boisen Kerteminde gik på god forvaltning af vore midler og styr på alle bilag og daglig drift.
Godkendt uden afstemning.

4. Fastsættelse af klubbernes kontingent til F.B.T.U.
Ingen ændring.
Godkendt uden afstemning.
Pause
Uddeling af hædersnåle:
FBTU´s sølvnåle gik i år til:
Claus Arnsbæk, OB Bordtennis for ekstraordinær stor indsats for OB og FBTU med fremme af ungdomsarbejdet
som hovedmål gennem mere end et årti.
Michael Demant, BTK Triton for sit arbejde som træner, dommer, leder, TU medlem og bestyrelses arbejde i SFB,
BTK Triton og FBTU med afbrydelser fra 1976 og op gennem 80/90/00 og 10’erne
Årets leder:
Rasmus Grønborg og Henrik Dyrehauge, Skårup. For en forbilledlig indsat for ungdoms/60+ afdelingerne i
klubben.
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5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
FBTU
Forslag 1: Trukket
FBTU stiller et forslag til § 4 ang. LOVE FOR FYNS BORD-TENNIS UNION F.B.-T.U.:
1. Ingen ændringer

Forslag 2: Vedtaget
FBTU stiller et forslag til § 15 ang. LOVE FOR FYNS BORD-TENNIS UNION F.B.-T.U.:
som vi blev pålagt ved sidste års Repræsentantskabsmøde
1. Fyns Bord-Tennis Union kan ikke opløses, så længe 3 klubber modsætter sig dette. I tilfælde af opløsning tilfalder
dens midler FBTUs Venner forslag fremsættes på næste repræsentantskabsmøde.
Ændres til:
1. Fyns Bord-Tennis Union kan ikke opløses, så længe 3 klubber modsætter sig dette. I tilfælde af opløsning tilfalder
dens midler de aktive klubber under FBTU.
”Forslaget sikrer at FBTU´s egenkapital tilfalder klubberne i tilfælde af opløsning af FBTU.”
Ejby ved Jimmy Rusbjerg stiller disse forslag:
Forslag 1: Ikke vedtaget
ang. LOVE FOR FYNS BORD-TENNIS UNION F.B.-T.U.:
Ændring af § 1 til:
§ 1. Unionens navn er Fyns Bord-Tennis Union (F.B.-T.U.)
Begrundelse:
I forbindelse med DBTU´s strukturudvalgs arbejder, er der mulig for at FBTU skal nedlægges, jeg mener at det er en
god idé at stille FBTU frit om, man ønske at være medlem af DBTU, derfor forslås denne vedtægtsændring, så man
har mulighed for at melde sig ud af DBTU, hvis deres nye struktur bliver uacceptabel.
”Forslag 1 fra Jimmy Rusbjerg om at FBTU blev fritstillet omkring samhørighed med DBTU blev forkastet, idet kun
18 stemte for og der kræves 2/3 flertal lig 22.”
Forslag 2. Trukket
Der skal udbetales 10.000 kr. til hver af FBTU´s klubber i aktivitetstilskud til sæsonen 2019/2020.
Såfremt klubben har ansøgt om dette senest den 20. maj 2019, beløbet skal udbetales senest den 28. maj 2019.
FBTU TU
Forslag 1. Vedtaget ”med 25 for blev det vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne”
FBTU stiller et forslag til § 4 ang. LOVE FOR FYNS BORD-TENNIS UNION F.B.-T.U.:
2. Det af repræsentantskabet fastsatte kontingent for det løbende regnskabsår (fra 1. april til 31. marts) skal være
indbetalt til Unionens kasserer inden d. 10. oktober.
Ændres til:
2. Det af repræsentantskabet fastsatte kontingent for det løbende regnskabsår (fra 1. april til 31. marts) skal være
indbetalt til Unionens kasserer samme dato som holdtilmeldingsgebyr udsendt af FBTU TU.
Begrundelse:
Sæsonen starter tidligt for mange klubber, og det vil være naturligt at alle indbetalinger falder på samme tid.
Faaborg ved Birger Hansen stiller dette forslag ang.
Forslag 1: Vedtaget
Faaborg BTK vil gerne stille forslag om at Fynsserien til sæson 2019/2020 bliver lavet om til 3-mandshold, så de
mellemstore og mindre klubber, som Faaborg, Nyborg og lign. også kan gøre sig gældende på et højt
bordtennisniveau, sim Fynsserien vitterlig er... “Medførte som vanligt en del debat for og imod, mem afstemningen
viste et flertal for ændringen og dermed skal Fynsserien næste sæson spilles med kun 3 spillere”
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FBTU TU Forslag 3: Vedtaget
FBTU stiller et forslag til § 20 ang. Turneringsreglement-vedtaget-2018.
§ 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:
2. 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), i serie III og IV osv. inddeles så vidt muligt i
rækker med 12 hold
Ved vedtagelse ændres/slettes alle de § punkter der indeholder kredse og kredskampe under FBTU’s
turneringsreglement.
Begrundelse:
Alle hold møder alle hold mindst 1 gang i hver række.
Udgangspunkt med 12 hold uden kredse:
Efterår 11 kampe (1 mod alle hold)
Forår: 10 kampe (dobbeltturnering)
DT kval (FS FM) de 6 bedste hold fra efterår spiller dobbeltturnering om FM (DT kval.) 1 hold op.
FS nedrykning de 6 dårligste hold fra efterår spiller dobbeltturnering om nedrykning. 2 hold ned.
S1 oprykning
S1 nedrykning

de 6 bedste hold fra efterår spiller dobbeltturnering om FM.
2 hold op.
de 6 dårligste hold fra efterår spiller dobbeltturnering om nedrykning. 2 hold ned.

S2 oprykning
S2 nedrykning

de 6 bedste hold fra efterår spiller dobbeltturnering om FM.
2 hold op.
de 6 dårligste hold fra efterår spiller dobbeltturnering om nedrykning. 2 hold ned.

I Serie 3 og nedefter inddeles så vidt muligt i rækker med 12 hold
Der er fri tilmelding fra serie 3 og ned.
Dog følges de samme regler om op/nedrykning som i de øverste rækker.
Ved vedtagelse vil der være ca. 2 pladser ledige i den første sæson, som TU vil tildele klubber/hold med
relevant rating gennemsnit. Med henblik på
§ 1. Formål
Vejledning: Stk. 1: Afviklingen skal ske på bedste sportslige måde og fortolkning af bestemmelserne sker
med dette for øje.
FBTU TU Forslag 2: Vedtaget
FBTU stiller et forslag til § 21 ang. Turneringsreglement-vedtaget-2018.
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.
Ændres til:
3. Antal hold fra samme klub: En klub må kun have 3 hold i herrernes Fynsserie, Serie 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:
Med henblik på
§ 1. Formål
Vejledning: Stk. 1: Afviklingen skal ske på bedste sportslige måde og fortolkning af bestemmelserne sker med dette
for øje. Vi ønsker ikke at straffe klubber der har mange spillere med næsten samme styrke, det er IKKE ønskværdigt
at tvinge spillere til at skifte klub for at spille i en række man har styrke til.
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FBTU TU Forslag 4. Vedtaget
FBTU stiller et forslag til § 21 ang. Turneringsreglement-vedtaget-2018.
§ 3. Klubskifte
DBTU skal altid underrettes om klubskifte. En spiller kan i samme sæson kun repræsentere to klubber i den lokale
holdturnering. Klubskifte for deltagelse i den fynske holdturnering skal ske senest d. 15/9.
Vejledning: Stk. 1: Klubskifte sker på Bordtennisportalen. Den klub som får indmeldelse fra en spiller fra en anden
klub starter klubskiftet med at udfylde skærmbilledet, indmeldelse. Klubben som spilleren skifter fra
godkender/afviser klubskiftet på skærmbilledet, udmeldelse. Bliver klubskiftet godkendt, så er klubskiftet
gennemført og gældende.
Ved klubskifte senere end 15/9 gives 2 måneders karantæne regnet tidligst fra turneringens startdato. FBTU kan ud
fra den givne situation vurdere hvorvidt der kan blive tale om at give en dispensation
Ændres til:
d. 15/9 ændres til 1 uge før sidste holdtilmelding, dato fremgår af udsendelse fra FBTU TU vedrørende
holdtilmelding.
Nyborg ved Lene Friis stiller dette forslag ang. oprettelse af udvalg
Forslag 1. Vedtaget uden afstemning
Den mest markante medlemsstigning i dansk (og sikkert også fynsk bordtennis) er blandt 60+spillere. Hvad er mere
naturligt end at lave et 60+ udvalg,der kan hjælpe og støtte de klubber,der ønsker at sætte i gang. Og naturligvis
støtte og hjælpe de eksisterende klubber med behov herfor.
”FBTU´s formand tog ordet og fortalte at Lene med støtte fra FBTU´s bestyrelse vil få mulighed for selv sætte
holdet og få dette godkendt af bestyrelsen”

6. Valg til FBTUs udvalg
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kassér:
Menige medlemmer: 1
2
3
Turneringsudvalg:

Appeludvalg:
Formand:
Medlemmer:
Suppleanter, 1.
2.
Revisorer:
Revisorsuppleant:

Ikke på valg
Genvalgt
Ikke på valg
Genvalgt
genvalg af:
Ingen opstillede
Ingen opstillede
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Ulrik Pedersen, Fjordager
Torben Pedersen, Allested (2 år)
Michael Demant, Triton
Søren Kromann, Fjordager (2 år)
Flemming Hansen, Svendborg BTK (1 år)

Ikke på valg
Genvalgt
Genvalgt
Ikke på valg
Ingen valgt
genvalg af
Ikke på valg
genvalg af

Jimmy Rusbjerg, Ejby
Lars Højlyng, Faaborg (2 år)
Ole B. Jensen, Triton (2 år)
Henrik Bækkelund, Langeskov BTK

Søren Kromann, Fjordager
Christian Hansen, Korup
Michael Demant, Triton
Jan Thor Hansen, Højby

Poul Boisen, Kerteminde
Poul Esbjerg, Triton.
Jimmy Rusbjerg, Ejby.
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7. Eventuelt
Her fik Martin Lundkvist, Roskilde som er formand for Stukturudvalget nedsat af DBTU´s bestyrelse mulighed for
at gennemgå de visioner og handlinger der skal til for at rette op på den kedelige kendsgerning, at vi har mistet ca.
40% af vore ungdomsspillere siden 2012, og også andre medlemstal er gået ned bortset fra 60+.
Martin bekræftede at hovedformålet er at få gang i vækst og udvikling af vore medlemmer og dette skal ske ved at
fusionere de gamle forbund til Bordtennis Danmark, som kommer til at bestå af en professionel bestyrelse og
ledergruppe som får ansvar for at de planer som vedtages føres ud i livet. De gamle afdelinger, som FBTU, vil blive
repræsenteret i den fælles ledergruppe med en person, mens turnering og stævner afvikles som altid.
FBTU beholder egene økonomiske midler, men der lægges op til, at der indgås investeringsaftaler med Bordtennis
Danmark, som fremmer en positiv medlemsudvikling.
Der var generelt en positiv modtagelse af de nye tanker, men en del skepsis omkring økonomien og hvordan det vil
spille ind i kontingenter og finansiering af de meget ambitiøse mål.
Der blev opfordret til at møde op til det afsluttende møde fra Strukturudvalget den 12.maj.
Formanden Ulrik Pedersen, takkede dirigenten og forsamlingen for en god og konstruktiv debat. Mødet afsluttedes
med et trefoldigt leve for FBTU og forsamlingen blev budt på vådt og tørt som Torben Pedersen, Triton stod for.
Referent Torben Pedersen, Allested

