
Referat generalforsamlingen lørdag d. 22. august 2020 

 

Første punkt på dagsordenen var valgt af dirigent, hvor Lasse Randa, Dgi blev enstemmigt valgt. 

Han kunne erklærere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt i henhold til 

klubbens vedtægter.  

Andet punkt på dagordenen var beretning fra bestyrelsen, som Lars Thomsen herefter fremlagde 

bestyrelsens beretning for sæsonen. Herunder kommer den skriftlige beretning:  

Bestyrelsens beretning 2020 

Vi er igen kommet til den tid på sæsonen, hvor vi skal have samlet op på, hvad der er sket i 

klubben i sæsonens løb. Det har været en noget anderledes sæson, end vi har oplevet før. Tilbage i 

marts blev der sat en brat stopper for alt bordtennis i Danmark pga. covid-19. Det betød, at sidste 

dag der var åben i klubben var d. 11. marts. Endvidere betød det, at holdtuneringen ikke blev 

færdigspillet. Her blev den aktuelle stilling gjort til slutstilling. Ligeledes blev der ikke afviklet 

klubmesterskaber på det normale tidspunkt, men det blev udsat til afvikling sidst i august. 

En anden omvæltning som skete i løbet af denne sæson og sikkert de næste sæsoner, var at en 

omorganisering af Dbtu er sat i gang. Helt præcist hvad det kommer til at betyde for vores klub er 

stadig lidt for tidligt at sige noget om. 

Ungdom 

Træning 

I lighed med sidste sæson så blev træning ved hele sommeren. Alle ungdomsspillere havde 

mulighed for at deltage i sommertræning, som blev afviklet hver onsdag. Der var et stigene 

fremmøde her op til sæsonstart. 

Den daglige træning var igen i denne sæson opdelt i to hold(begynder og øvet), hvor begge hold 

trænede 2 gange om ugen. Da der efter nytår kom ekstra stor tilslutning til ungdomstræning, så 

blev træningen opdelt i 3 træningshold. Der har ligeledes været åben for at alle ungdomsspillere 

kunne træne hver lørdag formiddag, hvor Hans har været træner.  

De fem ungdomstrænere Simon, Aske, Jonas, Hans og Martin har gjort det godt igen i år.  

Holdturnering 



I efterårsturnering deltog klubben med 4 hold(yngre drenge 2, drenge 2, drenge js. og junior js.). I 

forårsturneringen var der meldt 5 hold til (puslinge 2, 2 hold i yngre drenge 3, drenge 2 og junior 

js) 

Placeringer ungdom 2019-20 

 

Jun. jyll 

Nr 3 6 kampe 5 point – Efterår 

Finalestævne Nr 2 2 kampe 2 point – Efterår 

Jun Jyll – Nr 2 4 kampe 6 point – Forår 

 

Dr jyll 

Nr 3 8 kampe 0 point – Efterår 

 

Dr. 2 

Nr 3 6 kampe 4 point – Efterår 

Nr 2 4 kampe 4 point – Forår 

 

Yngre dr. 2 

Nr 3 4 kampe 2 point – Efterår 

 

Yngre dr 3 

Tateni 1 – Nr 1 6 kampe 11 point – Forår 

Tateni 2 – Nr 3 6 kampe 5 point – Forår 

 

Puslinge 2/3 

Nr 2 4 kampe 4 point - Forår 

Stævner 

Klubben har afviklet 3 ungdomsstævner, hvor der ca. 40-50 deltagere, men ved de sidste stævne 

var knap 80 deltager. Ved alle tre stævner var der flot fremmøde fra ungdomsspillere fra vores 

klub. En stor tak til alle som har givet en hånd med ved stævnet.. 

Ligeledes har en stor del af vores ungdomsspillere deltaget i andre klubbers stævner, hvor det ved 

flere lejligheder er blevet til medaljer til klubbens spillere. 

Ungdomslegene 

I dagene fra d. 30/7–4/8-19 blev Ungdomslegene afviklet i Aalborg, og bordtennisdelen skulle vi 

tage os af. Der var besøg fra Aalborgs venskabsbyer i bordtennis deltog spillere fra Antibes, 

Frankrig, Riga, Letland, Varna, Bulgarien og Vilnius, Litauen. For Aalborg deltog spillere fra Btk 

Tateni, Vhg og Svenstrup.  



Aske Randa og Simon Thomsen var primusmotor bag arrangementet, som blev gennemført på 

yderst flot vis. Udover at spille bordtennis så blev der også arrangeret andre aktiviteter for 

deltagerne. Der var lagt op til at det sociale skulle være i højsæde, så mon ikke drengene og 

pigerne fik sig en stor oplevelse med hjem. 

En stor tak til alle som hjalp til, at alt gik så godt. 

Denne sommer skulle Aske og Simon med et hold drenge og piger havde været en tur til UL i 

Rendsburg, Tyskland. Pga. covid-19 blev turen aflyst. 

Andre aktiviteter 

Der blev desværre kun afholdt juleafslutning i denne sæson, og dermed ingen ungdomsafslutning. 

Senior 

Træning 

Igen i denne sæson blev der afviklet sommertræning fra genåbning, hver mandag og onsdag var 

salen åben for spil. Der var igen et rigtig flot fremmøde. 

Træningen mandag var igen opdelt i 2 træningshold med turneringsspillerne på det tidlige hold og 

motionister på det sene hold. Onsdags træning derimod var der fri træning samt afvikling af 

turneringskampe for klubbens ca. 50 spillere. 

Holdturnering 

I efterårsturneringen for senior deltog klubben med 5 hold, og i foråret deltog 5 hold. Desværre 

blev det til nedrykning for klubbens 1. hold. Af flotte præstationer kan nævnes af både 4. holdet 

rykkede op i serie 2, og 5. holdet rykkede op i serie 3. 

Placeringer Senior hold 2019/20 

 

1.Hold 

3 Div. Nr 7 12 kampe 10 point – Nedrykning 

 

2Hold 

Jyll.serien Nr 4 7 Kampe 5 point – Nedrykning (Efterår) 

 

Jyll.serien Nr 2 7 kampe 10 point – Bliver i Jyll.serien(Forår) 

 

3Hold 

Serie 1 Nr 2 8 Kampe 13 point – Oprykning (Efterår) 



 

Jyll.serien Nr 4 7 Kampe 0 point – Nedrykning (Forår) 

 

4Hold 

Serie 3 Nr 1 6 kampe 11 point – Oprykning (Efterår) 

Serie 2 Nr 1 6 Kampe 12 Point – Bliver i Serie 2 

 

5 Hold 

Serie 4 Nr 2 6 Kampe 8 Point – oprykning (Efterår) 

Serie 3 Nr 1 6 Kampe 12 Point – Bliver i Serie 3 

 

Veteran 40 DM række 

Nr 3 3 kampe 2 Point – Nedrykning (Efterår) 

Nr 5 3 kampe 2 Point – Nedrykning ? 

Andre aktiviteter 

Den årlige julefrokost og netop i dag er klubmesterskaberne og senere i aften afholdes 

afslutningsfesten. 

Bestyrelse 

I endnu en sæson har bestyrelsesarbejdet haltet en helt del. Der er i denne sæson blevet afholdt to 

bestyrelsesmøder.  

Bestyrelsen havde op til den sæson fået tilsagn fra forskellige fonde(Dgi og Dif foreningspulje, 

Lind fonden ogSpar Nord Fonden) til indkøb af 4 nye borde, en bordtennisrobot, begynderbat og 

tablet samt bander oa. 

Fra bestyrelsen har Lars deltaget i to møder med lokale ledere fra de nordjyske klubber ifm. med 

omorganiseringen af Bordtennis Danmark. Jesper har sammen med direktøren for Bordtennis 

Danmark deltaget i en møde med Aalborg kommune om bedre facilitet til klubben. Der kom 

desværre ikke noget konkret ud af mødet. 

Afslutningsvis vil jeg gerne på klubbens vegne takke alle som i løbet af denne sæson har hjulpet 

klubben med store som små opgaver. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Lars Thomsen 

 



Punkt tre på dagsordenen var fremlæggelse af regnskab. I fraværende af klubbens kasserer Anders 

Pedersen, så fremlagde Lars Thomsen årets regnskab som blev præsenteret og gennemgået. 

Regnskabet blev godkendt 

Under punkt fire, indkomne forslag, så redegjorde Lars Thomsen for bestyrelsens forslag om en 

kontingenthævelse for klubbens medlemmer. Forslaget blev vedtaget. Læs forslaget herunder: 

Forslag til kontingentændring: 

Bestyrelsen fremsætter hermed forslag om, at kontingentsatserne 

ændres for den nye sæson. Grunden herfor er, at Bordtennis 

Danmark har indført et klubkontingent på 125 kr. pr. spiller. 

Ligeledes vil det blive markant dyrere for klubben at tilmelde hold 

til holdturneringen. Det betyder en mer udgift på mellem 10.000 – 

15.000 kr. for klubben(se bilag 1). 

Taksterne er nu 125 kr. pr. md. for ungdomsspillere, og 150 kr. pr. 

md. for seniorspillere. De nye takster 150 kr. pr. md for, og 160 kr. 

pr. md. for seniorspillere. 

På vegne af bestyrelsen 

Lars Thomsen 

Bilag 1: 

   2019/20 2020/21 Ændring: 

Licens:  Egenbetaling  10000 5000 -5000 

      

Klubkontingent:  Der er opgivet 67 spillere pr. 31/1-20 0 8375 8375 

 Pr. hold 2019/20 pr. hold 2020/21    

Holdturnering:      

Ungdomshold:(5 hold) 200 450 1000 2250 1250 

Senior div. Hold(1 hold) 3000 3800 3000 3800 800 

Senior jyllandsseriehold(1 hold) 1000 1200 1000 1200 200 

Senior serie 1-2(1 hold) 750 900 750 900 150 

Senior serie 3-4(2 hold) 500 900 1000 1800 800 

Veteranhold(1 hold) 1000 1200 1000 1200 200 

Total:   17750 24525 6775 

      

Ekstra udgifter for klubben ved samme holdtilmeldinger i den nye sæson:(8375+6775)=15150  

 



Næste punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer: Jesper T. Nielsen og Lars Thomsen var på valg. 

Lars Thomsen og Simon Thomsen blev valgt. Der skulle vælges to nye suppleanter. Her blev Aske 

Randa og Johnny Jensen valgt. 

De to revisorsuppleanter Ole og Tom modtog genvalg 

Eventuelt: 

Kim Utzen spurgte ind til, hvorfor klubben ikke har sponsorer, og hvilke regler klubben har for 

sponsorer. Der var bred enighed, om at der lå nogle uudnyttede muligheder, som på sigt burde 

undersøges. Kim klargjorde, at han sikker kunne være behjælpelig med at finde sponsorer samt få 

tryk på trøjer. 

Årets leder blev i år tildelt både Simon Thomsen og Aske Randa, som ud over at lave et stort 

arbejde som trænere for klubbens ungdomsspillere, også stod for at arrangere bordtennisdelen af 

Ungdomslegene(UL19). 

 

På vegne af bestyrelsen 

Lars Thomsen 

 

 

 


