
  
  

 4. maj 2018 

 

 

Referat af årsmødet 2018 
 

Torsdag den 3.maj 2018 lokale 4, stuen. HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S 

 

Formanden bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Og en særlig tak til John, som deltog 

som repræsentant fra bestyrelsen i FSKBH. Det var dejligt at se at så mange også havde benyttet sig 

af muligheden for at komme før tid og spille lidt hygge bordtennis på små borde. Derudover kunne 

forsamlingen glæde sig til middagen. I år havde vi bestilt stegt flæsk (masser af stegt flæsk) og 

hindbærmousse til dessert, så ingen vil gå sultne i seng. Velkommen til      

 

 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Thomas Ensbye, som igen enstemmigt blev valgt under 

stort bifald.  Thomas konstaterede at der var 28 stemmeberettigede medlemmer tilstede. 

 

2. Valg af referent og evt. stemmetællere. Formanden blev valgt til referent og stemmetællere 

blev udpeget, hvis der opstod et behov. 

 

3. Afdelingens beretning. Se særskilt bilag.   

 

4. Indkomne forslag. Bestyrelsen: forslag til ændring af bordtennisreglement. Da reglementet 

ikke har været tilpasset i større stil i adskillige år, var der fremsendt forslag til ændringer. 

Disse ændringer var bl.a.: pokalturnering udgår, de fleste bødetyper udgår, stævner placeres 

frit over sæsonen, holdkampe skal være afviklet inden hhv. jul og marts, op/nedrykning – kun 1 

hold til Elite, bedre mulighed for at indplacere sig i samme rækker ved stævner, selvom man 

har vundet rækken tidligere. 

Der var under dette punkt en god og sund debat, som afstedkom adskillige spørgsmål og forslag 

fra medlemmerne.  

Vedtægtsændringerne blev i sin fremlagte form, enstemmigt vedtaget. 

  

 

5. a. Regnskab 2017 til orientering 

            b. Budget 2018 til orientering 

Bestyrelsen orienterede om overskud for 2016 og 2017. Informerede om man ikke skulle være 

nervøs for mindre overskud i 2017, idet at stort overskud er udtryk for penge som ikke er 

brugt og derfor går i fælleskassen. For 2017 havde bestyrelsen valgt at minimere overskuddet 

ved at købe vingaver til medlemmerne. Overskuddet var kommet af, at der i flere år var sat 

penge af til Firmaidræt Open/Bordtennis DM, som ikke havde været afholdt i flere år.            

 

6. Valg for en periode af 1 år: 

      Best. medlem Johnny Jørgensen – Ønsker genvalg. 

      Johnny blev valgt uden modkandidat.  

 

7. Præmieuddeling for Holdturneringen v/ Bestyrelsen. 

Se foto af vinderne på Facebook – Firmaidræt Storkøbenhavn. 

Se oversigt over vindere for Hold- og Pokalturneringen, samt toplisten på vores hjemmeside.  

 

8. Eventuelt 



9. Afslutning. 

Pokalturneringen: Formanden takkede Hardy for hans store indsats igennem 5 år som bestyrer 

af pokalturneringen.  

Derudover en stor tak til Thomas Ensbye for hans store indsats som dirigent. 

 

Formanden takkede alle for en rigtig godt årsmødet med en god debat og hyggelig samvær. 

  

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Peter Rytter Jørløv 

Formand 


