
Referat generalforsamling lørdag d. 21. maj 2022

Dirigent: Tobias

• Beretning fra formand
• Beretning fra udvalg
Beretningen godkendes
Henrik aka. direktøren udnævnes som årets leder
• Regnskab

- Penge fra DGI overføres efter regnskabets afslutning

• Indkomne forslag
- Ingen forslag

• Bestyrelses valg
- Simon og Lars Thomsen er op til valg. De opstiller begge to. De godkendes
- Johnny vil fortsætte som suppleant
- Ingen tilslutning til sponsor udvalg
- Revisor – Steen og Steffen Pedersen stiller op og genvælges
- Revisor suppleant springes over

• Eventuelt
- Forslag om at vi bliver bedre til at kommunikere om f.eks. opsætning af borde
inden stævner, klubmesterskab mm.
- Forslag om at den lukkede facebook gruppe bliver genåbnet da det kan gøre
kommunikation blandt klubbens medlemmer nemmere. Tilslutning til at gruppen bliver
genåbnet og Emil bliver gjort til Administrator

Bestyrelsens beretning 2022

Det er blevet tid til at samle op på bordtennissæsonen, der gik. Denne sæson er har i
modsætning til de sidste par stykker været relativt hel, uden de store coronaafbrydelser,
og det har været skønt. Aktivitetsniveauet i de sidste par sæsoner har været lavt, og vi
kan med glæde meddele, at det har været noget bedre i den netop forgangne sæson,
hvor vi har fået et par vanlige arrangementer tilbage i kalenderen.
Vi er også nødt til at nævne, at det har været en udfordrende sæson på nogle måder,
fordi vi har manglet vores vanlige formand, Lars Thomsen, i store dele af sæsonen, da
han blev ramt af stress sidst i efteråret. At mangle Lars har placeret et ekstra pres hos
flere af klubbens øvrige frivillige, og særligt Carsten har varetaget en stor del af de
opgaver, Lars ellers har måttet klare. De væsentligste opgaver er blevet løftet som
vanligt, og vi håber fra bestyrelsens side, at det faktum, at vi har kunnet holde os oven
vande uden Lars, betyder, at den samme mængde opgaver ikke havner hos Lars, når vi



forhåbentlig snart ser ham igen, men at vi i stedet bliver bedre til at hjælpes ad med at
klare tingene.

Ungdom:
Træning:
Vi har i den netop overståede sæson haft tre ungdomshold, et for begyndere, et for
let-øvede og et for øvede. Disse hold er blevet trænet af Aske, Emil, Martin, Nazu og
undertegnede, mens Esben har trådt til og hjulpet et par gange. Fremmødet har i det
meste af sæsonen været hæderligt, og der er kommet en del begyndere til, mens vi må
konstatere, at der har været en del nedgang i træningsdeltagelsen den sidste måneds
tid.

Holdturnering:
I efterårssæsonen havde vi et ungdomshold med spillere over 12 år i B-rækken og et i
A-rækken. Holdet i A-rækken formåede at spille sig til en 5-plads til placeringsstævnet,
mens holdet i B-rækken desværre måtte udgå grundet corona-udfordringer på holdet. I
forårssæsonen deltog de samme to hold, og igen blev det udfordringer med at stille hold
i B-rækken. I A-rækken fik Tatenis hold en tredjeplads og bronzemedaljer.

Senior:
Træning:
Som i de sidste mange sæsoner har træningen været struktureret således at
turneringsspillere, der ønsker træning med træningsøvelser har trænet tidligt om
mandagen, mens motionsspillere har trænet efterfølgende. På det tidlige hold har Henrik
varetaget træningen med god struktur og gode øvelser. På det sene hold var Lars fra
sæsonens start træner, og da han sidst i efteråret trak sig fra opgaven, gik et par
måneder, hvor der ikke var meget styr på træningen, og hvor spillerne måtte klare sig
selv. Heldigvis trådte Esben til i forårssæsonen, så det var en træner til at tilbyde
sparring og øvelser til de, der ønskede det.
Om onsdagen og lørdagen har alle klubbens seniorspillere kunnet træne på samme tid,
hvilket giver en god sammenhængskraft i klubben. Henrik har stået for at låse op til langt
størstedelen af lørdagstræningerne.

Holdturnering:
I efteråret havde vi i seniorafdelingen et hold i jyllandsserien, et hold i serie 1, og et hold
i serie 2. Jyllandsserieholdet blev nummer to i puljen og kvalificerede sig dermed til
oprykningsspil til tredje division, mens serie 1 holdet blev nummer 3 og rød i
nedrykningsspillet. Serie 2 holdet gik op i hat og briller, og trods mange tilkendegivelser
om at ville spille på holdet, var det er nærmest umulig opgave for Nazu at sætte hold.
Holdet vandt puljen, men blev efterfølgende trukket inden forårssæsonen.

I forårsturneringen havde vi i stedet for serie 2 holdet et hold i serie 4, og dette klarede
sig flot med en andenplads til finalestævnet. Serie 1 holdet overlevede desværre ikke
nedrykningsspillet, men til gengæld klarede jyllandsserieholdet sig strålende, og



sæsonen sluttede med to flotte sejre over B75 og en oprykning til tredje division i næste
sæson.

Øvrigt:
Det lykkedes i denne sæson at få gang i klubbens ungdomsstævner igen. Vi aflyste det
ene stævne i efteråret, fik holdt tre stævner med mellem 15 og 25 glade børn.
Vi håber, at vi kan få endnu mere gang i stævnerne i den kommende sæson. I den
forbindelse skal det nævnes, at Emil er blevet ansat som koordinator for nordjysk
samarbejde hos unionen, og at der i kraft af det arbejde er gode muligheder for at få
kommunikeret om vores stævne og få en masse til at deltage.

Afslutningsvis en stor tak til alle de frivillige, der i løbet af sæsonen har givet en hånd
med til stort og småt. En ekstra stor tak skal lyde til Henrik Overbæk Jensen, der for gud
ved hvilken gang og blevet valgt som årets leder i kraft at sit enorme bidrag til klubben.
Vi er mange der drikker kaffe, men ikke så mange, der laver det eller vasker op. Vi er
også mange der holder fest i dag, men sikkert ikke så mange der har tænkt over, hvem
der rydder op i morgen, og sådan kan man blive ved.
Henrik modtager sin gave.


