
B77-Bordtennis 

Referat fra generalforsamlingen den 10. maj 2021 
 
 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent.  

    Jacob Rohmann blev valgt som dirigent. 
  12 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
 

2. Valg af stemmetællere og referent 
 Poul og Martin blev valgt. Per R blev valgt til referent 

 

3. Formandens beretning 
    Formandens beretning var udsendt på forhånd. Kim Abildgaard forklarede, 
  at Coronaen havde vanskeliggjort sæsonen. BTDK (tidligere DBTU – ØBTU 
  er nedlagt) havde endnu ikke meddelt, hvordan sæsonen 2020/2021 
  skulle afsluttes. 
 

  Formanden betonede den positive udvikling i ungdomsafdelingen, som 
  havde fået en god start i perioden. Han pegede endvidere udsigten til 
  bedre tilgængelighed til træningsfaciliteterne, idet der hele sommeren vil 
  være mulighed for træning. Thomas vil tage initiativ. 
 

  Poul deltog som FIR-formand i det møde som repræsentanter havde haft 
  med borgmesteren. Han gav udtryk for, B77 gjorde et meget positivt ind
  tryk. 
   

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
  Ingelise fremlagde det tidligere udsendte regnskab. Regnskabet blev god

  kendt. 
 

5. Fastsættelse af kontingenter 
  Bestyrelsen fremlagde forslag for kontingent. Forslaget indebærer, at 
  medlemmer, som har betalt fuldt kontingent for sæsonen 20/21 kun beta
  ler halv kontingent for sæsonen 21/22. Det betyder, at disse medlemmer 

  betaler 450 kr. (seniorer), mens disse ungdomsspillere betaler 375 kr. An-
  dre samt nye medlemmer betaler 900 kr. (seniorer) henholdsvis 750 kr.
  (ungdomsspillere) 
 

6. Forslag til vedtægtsændringer 
  Ingen forslag 

 
7. Indkommende forslag 

  Ingen forslag 
 

8. Fremlæggelse af budget til efterretning 
  Budgettet blev taget til efterretning 

 
9. Valg af kasserer 

  Ingelise Jensen blev genvalgt 
 

10.  Valg af sekretær 
  Per Rasmussen blev valgt 



 

11.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem 
  Allan Samuelsen blev valgt 
 

12.  Valg af 1 suppleant 
  Marie-Louise von Linstow blev valgt 
 

13.  Valg af 2 revisorer 
  Per M og Jimmy blev valgt 
 

14.  Valg af revisorsuppleant 
  Thomas blev valgt 
 

15.  Eventuelt 
  Maling af bordtennislokalet blev drøftet. Kommunen havde tilbudt, at stille 
  maling til rådighed. Flemming og Thomas er tovholder på maling af loka-
  let, som forventes færdigt til august. 
 
  Det forventes at turneringen næste sæson starter i august. 

 
  Per M undersøger indkøb af dommerborde. 


