
Årsmøde d. 3. maj 2018 
 
Udvalgets beretning 
 

- Det er nu gået 1 år med fuldstændig ny formand/bestyrelse, efter at have haft samme formand i de 
sidste 32 år. 
Der er ingen tvivl om at det har afstedkommet en lyst til fornyelse af måden som vi gør tingene på. 
Og Stort tak til Mats og Johnny for deres indsats i bestyrelsen. Det har som udgangspunkt ikke 
været nemt. Omvendt har det så heller ikke begrænset os i vores muligheder. Og det tror jeg at i 
alle sammen har kunne se i årets løb. 
 
I skulle bl.a. gerne have oplevet: 

 
 
- Turnering ny form. 

 
1. Dobbelt turnering.  

Alle hold møder hinanden 2 gange. Dvs. nu er der ingen hold som nærmest er færdige inden 
jul. Det er blevet lidt mere seriøst. Alle får spillet en masse kampe og man kan bringe videre i 
klubben eller på arbejdspladsen, om der ikke er flere som kunne tænke sig at spille 
bordtennis. 
 

2. Topliste.   
Det er endnu ikke lykkedes os at få lavet en topliste i stævneplanner. Vi arbejder heftigt på 
at påvirke de rigtige mennesker i firmaidræt, men det tager tid, så i må leve med at skulle 
lave dobbeltbogholderi lidt endnu dvs. både indtaste resultaterne i stævneplanner, samt 
sende manuelt holdkort til Johnny. Jeg håber i er glade for at Johnny har ville give sig tid til 
at bygge listen op i Excel og sidde derhjemme i byernes by Charlottenlund og hygge sig med 
at føre listen løbende ajour. Og jeg er sikker på at hvis nogle af jer ikke har sendt holdkortet, 
så er der ikke gået længe før i har haft Johnny i røret. 

 
3. Stævneplanner.  

Stor tak til Mats for at bestyre Stævneplanner. Det startede sidste sommer med kursus i 
Hillerød og jeg håber at i har kunne se, at Mats har fået godt fat på mulighederne og ikke 
mindst begrænsningerne. Nogle af jer kan måske huske, at der skulle justeres på en række 
og det resulterede i at alle kampdatoer forsvandt og helt nye datoer kom til. Det sker ikke i 
år! (Tror vi nok)  

 
 

- Stævner. 
1. Det har været vigtig for bestyrelsen, at ændre markant på opfattelsen af at komme til stævne 

i firmabordtennis. Vi har fra start besluttet, at det skulle ikke afholdes i Hillerødgade. Det er 
vores opfattelse, at det sted er uegnet til afvikling af stævner. Det er for lille og der er for 
varmt.  
 
Vi har ville gøre det større og skabe en hygge omkring stævnerne. I år har vi så afviklet 2 
stævner i hhv. Taastrup og SAS, hvor vi begge gange har tilbudt fuld forplejning dvs. 
morgenmad og frokost til yderst rimelige priser – kæmpe Tak til Svend som spiller i De Batter 
og som også er formand i Taastrup Bordtennis. Og en Kæmpe tak til Freddy, som er formand 
for SAS Bordtennis og har de supergode kontakter til Amagerhallen.  



             Begge steder har vi været i stand til at afvikle nogle fantastiske gode og velbesøgte stævner, hvor  
             næsten alle var med på morgenmad og frokost, hvor vores fornemmelse var, at det var i alle  
             sammen glade for. dvs. talte sammen på tværs, hyggede sig og fik en masse gode kampe. Derudover  
             fik rigtig mange en masse vin med hjem og ikke mindst i Amagerhallen, fik alle en nytårsgave i form  
             af en flaske vin.  Både Freddy og Svend har tilkendegivet at de meget gerne vil hjælpe med lokaler til  
             den kommende sæson. Det er vi rigtig glade for. 
 
 

- Pokalturnering. 
Først og fremmest en Kæmpe tak til Hardy for igen i år at administrere pokalturneringen. Det har 
også den nye bestyrelse været glade for at du har ville gøre Hardy. Det er derfor heller ikke derfor 
at vi senere i dag har sat den i spil, når vi kommer til indkomne forslag. Meget mere om det senere. 
Men kæmpe tak Hardy. 
 
 
 
 
 

- Præmier. 
Holdturnering/pokalturnering. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at den nye bestyrelse var 
blevet en anelse træt af at se på, at elite rækken fik store pokaler, imens vinderne af de øvrige 
rækker, fik en plakette til 19 kr. Det kan i så se at vi i dag har lavet om på. Det er vores opfattelse, at 
der er ligeså svært at vinde 3 division, som det er at vinde elite divisionen, måske endda nogle 
gange sværere. Og da vi holder vores generalforsamling i en fagforening, så giver det mening at 
honorere lidt midt jævnbyrdigt, hvorfor pokalerne for de fleste rækker er blevet større og det tror 
vi på i alle kan se fornuften i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Medlemmer/Fremtid. 
Hvordan går det så i Firmaidræt Storkøbenhavn/Bordtennis. Det spørgsmål fik vi anledning til at 
svare på, da vi for ca. 3 uger siden var inviteret til møde med bestyrelsen i Firmaidræt 
Storkøbenhavn. De var også så venlige at have købt smørrebrød ved slagteren og dåseøl, da vi 
mødte dem i Valby kl. 17.30. Vi pralede lidt af det samme, som i lige har fået fortalt. Vi informerede 
dem om at vi havde 22 klubber, 36 hold og 146 spillere, som betød at vi sådan havde samme antal 
spillere som sidste år. Der er kommet nye hold til og der er gået hold fra. I Bestyrelsen har vi kunne 
se, at intet giver sig selv dvs. hvis vi ikke hele tiden er oppe på dupperne, så bliver firmaklubberne 
mindre og mindre, for til sidst at uddø. Det er ildsjælene der gør forskellen – det ved i alt om, for 
det er bl.a. jer som sidder her i dag. Derfor en opfordring til jer alle om, at sørg nu for at kom godt 
rundt i jeres virksomheder/organisationer. Man kan ikke tage for givet at alle bare ved at lige netop 
hos jer er der firmabordtennis. Det skal på intranettet, det skal op i frokoststuen/kantinen.  
Derudover har vi haft fat i ØST Danmarks Bordtennisunion, om de ville støtte op om os, sådan at 
hvis vi laver en skrivelse omkring firmabordtennis, at de så sørger for at bringe det til alle klubberne 
på Sjælland. Det har de lovet at hjælpe os med og det er vi glade for. Målet er ikke at vi skal være 
superstore. Bordtennis er en nichesport, men en dejlig nichesport hvor alle kan være med, uanset 
alder og det betyder rigtig meget. 
Så en lille opfordring, hvis i sidder og brænder inde med ideer til hvordan vi får flere virksomheder i 
gang med at spille bordtennis, eller hvis i har særlige evner ud i skrivekunsten, i forhold til den 
skrivelse som ud til alle bordtennisklubberne så hører vi meget gerne fra jer. 
 
Tilbage til bestyrelsen i Firmaidræt. Da de havde lyttet på os og fået fortalt historien, nærmest som 
i lige har fået fortalt, sagde de til os at de var glade for at se en engageret ny bestyrelse. Det tog vi 
så til os og drog mætte hjem fra Valby. Det var superfint at få hilst på dem  
 
Kære Venner, tak for vores 1 år sammen og med disse ord, bringer jeg udvalgets beretning til evt. 
debat og afstemning. Tak.    
 

 
 
PBV 
Peter 


