
Dagsorden – bestyrelsesmøde #160, mandag d. 13/1 2020.  

Tilstede: Jacob, Ingelise, Flemming, Allan og Hans (ref.) - Afbud: Frank 

 

1. Godkendelse af referat fra BM #159 og dagsorden. 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Økonomi: Regnskab 2019 samt budgetoplæg 2020. 

Regnskab godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Problemer med Rødovreordningen, da den er overgået til 

digitalansøgning, hvorved vi kom for sent i år. Budgettet er tilrettet og godkendt af bestyrelsen. Der budgetteres 

med et forventet underskud på 11.000,- kr., men det forventes ligeledes, at vi igen får tjansen på Copenhell, hvorved 

det vil forøge klubbens indtægter. Alternativt er klubbens kassebeholdning af en sådan størrelse, at den kan bære et 

sådant underskud uden, at vi behøver at forøge kontingentet.  

3. Seniorafdeling: Status holdturnering og seniortræning. 

Der indløb to afbud til ØBTU-2-mands, som klubben har betalt for. Det indskærpes, at man fremover vil blive 

afkrævet deltagergebyret, hvis man melder afbud til en turnering, som klubben har betalt for - uanset årsag. 

Ren guldregn ved veteran og ungdomsmesterskaber! 

1. hold ligger pt. som nummer 2 – kandidat til slutspil. 

2. og 3. holdet ligger midt i rækkerne. 

4. holdet ligger til oprykning til serie 2. 

Serie 4-holdene klarer sig tilfredsstillende – ca. midt i rækkerne. 

Træningen kører fint med god deltagelse. Godt besøg fra BTEX. Ungdomsspillere er velkommen til serietræningen, 

hvis de spiller på seniorhold og/eller efter holdturneringens afslutning.  

 

4. Ungdomsafdelingen: Orientering. 

Jens Roithner og Hans Schwaner forsætter ikke med ungdom. Der skal findes et nyt bindeled fra bestyrelsen til en 

forælder i ungdomsafdelingen, som vil varetage den funktion. 

Når den nye bestyrelse har fundet en ansvarlig for ungdomsafdelingen, skal der snarest følges op på dette. 

Der er kommet nye medlemmer, som vi mangler data på. Hans følger op på ny-tilmeldinger.  

 

5. Materialer: Status på træningsbolde, net mv. 

Der skal bestilles nye træningsbolde – Allan bestiller. Der bestilles desuden to knopbat til træning. Der skal ryddes op 

i gamle net – Flemming og Allan følger op. 

 

6. Hullet: Øko-status. 

Der er pt. en beholdning på kr. 5.436,89. 

 



7. Generalforsamling: Dato, kandidater til poster, forslag til vedtægtsændringer mv. 

Der indkaldes til generalforsamling mandag d. 17. februar kl. 19. Bestyrelsen har kandidater til de ledige poster. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer fremgår sidst i dette referat. Jacob sørger for dirigent.  

 

8. Klubmesterskab: Dato, forberedelse mv. 

Afvikles lørdag d. 28. marts kl. 09.00. Jacob forespørger, hvorvidt Jimmi og Jacob R. kan afvikle turneringen. 

Flemming og Allan sørger for forplejning. 

 

9. Eventuelt. 

Hans slår ØBTU seniormesterskaber op på Facebook med tilmelding lørdag d. 18. februar. Deltagelse er gratis i en 

single og en doublerække. 

 

10. Næste møde. 

Der afholdes bestyrelsesmøde # 161 mandag d. 17. februar kl. 17.30 – forberedelse af generalforsamling. Allan 

sørger for forplejning.  

  



Vedr. årets Generalforsamling. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 

 

For at sikre et overlap og dermed en vis kontinuitet i bestyrelsen bør vi fremover – i stedet for som nu, at hele 

bestyrelsen sidder 1 år ad gangen – vælge medlemmer til bestyrelsen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges 

forskudt af hinanden således, at formand, 1 bestyrelsesmedlem og suppleant er på valg det ene år og året efter 

kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. 

 

§5 – Nuværende formulering: 

B77-bordtennis' bestyrelse består af: formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant. 
Alle er på valg hvert år. 

§5 – Forslag til ny formulering: 

B77-bordtennis' bestyrelse består af: formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant. 

I lige år vælges formand, et bestyrelsesmedlem og en suppleant. 

I ulige år vælges kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem. 

 

§8 - Nuværende formulering:  

Sidste sætning:  

Indkaldelsen med materiale lægges på klubbens hjemmeside samtidig med nyhedsbrevet. 

§8 – Forslag til ny formulering: 

Indkaldelsen med materiale lægges på klubbens Facebookside og fremsendes pr. mail til klubbens medlemmer. 

 

§ 8a - Nuværende formulering: 

Dagsordenen for generalforsamlingen, skal indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af 2 stemmetællere og referent. 
3. Formandens beretning. 
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
5. Fastsættelse af kontingenter. 
6. Forslag til vedtægtsændringer. 
7. Indkomne forslag. 
8. Fremlæggelse af budget til efterretning. 
9. Valg af formand. 
10. Valg af kasserer. 
11. Valg af sekretær. 
12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
13. Valg af suppleant. 
14. Valg af 2 revisorer. 
15. Valg af revisorsuppleant. 
16. Eventuelt. 

 



 

§ 8a – Forslag til ny formulering: 

Dagsordenen for generalforsamlingen, skal indeholde følgende i lige år: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 stemmetællere og referent. 

3. Formandens beretning. 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

5. Fastsættelse af kontingenter. 

6. Forslag til vedtægtsændringer. 

7. Indkomne forslag. 

8. Fremlæggelse af budget til efterretning. 

9. Valg af formand. 

10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 

11. Valg af 1 suppleant. 

12. Valg af 2 revisorer. 

13. Valg af revisorsuppleant. 

16. Eventuelt. 

 

Dagsordenen for generalforsamlingen, skal indeholde følgende i ulige år: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af 2 stemmetællere og referent. 

3. Formandens beretning. 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

5. Fastsættelse af kontingenter. 

6. Forslag til vedtægtsændringer. 

7. Indkomne forslag. 

8. Fremlæggelse af budget til efterretning. 

9. Valg af kasserer. 

10. Valg af sekretær. 

11. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 

12. Valg af 2 revisorer. 

13. Valg af revisorsuppleant. 

16. Eventuelt. 

 

 

 

 

 


