
  
  

 2. maj 2019 

 

 

Referat af årsmødet 2019 
 

Torsdag den 2.maj 2019 lokale 4, stuen. HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S 

 

Formanden bød velkommen og takkede for fremmødet. Han gennemgik tidsintervallet og informerede 

til forsamlingens store glæde, at middagen igen i år var stegt flæsk (masser af stegt flæsk) og der 

også var 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 20 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.  Derudover fremlagde Mats den nye elektroniske 

topliste til forsamlingens store glæde.  

 

4. Indkomne forslag.  

 

Bestyrelsen: forslag til ændring af bordtennisreglement 5.2.1. Primært en præcisering af 

gældende regler for flytning af kampe, sådan at vi formodentlig undgår at kampe ikke bliver 

afviklet pga. der opstår forvirring om reglerne. Se nye fremsendte vedtægter. 

Vedtægtsændringerne blev i sin fremlagte form, enstemmigt vedtaget. 

 

Steen Roslund, Danske Bank. Forslag til ændring af bordtennisreglement 4.4.1. Steen forslag er 

at en reserve kun kan bruges 3 gange i en sæson. Efter debat, valgte Steen at trække 

forslaget. 

 

 

5. a. Regnskab 2018 til orientering 

            b. Budget 2019 til orientering 

Bestyrelsen orienterede om at man holdt øje med at overskuddet ikke blev for stort, idet det 

så blot gik i fælleskassen. Dette var årsagen til at der igen var købt gaver/vin til alle til 

stævnerne.           

 

6. Valg for en periode af 2 år: 

Formand Peter Rytter Jørløv – Ønsker genvalg. 

      Best. medlem Mats Johansson – Ønsker genvalg. 

      Begge blev valgt til stor jubel og uden modkandidater.  

 

7. Præmieuddeling for Holdturneringen v/ Bestyrelsen. 

Se foto af vinderne på Facebook – Firmaidræt Storkøbenhavn. 

Se oversigt over vindere for Holdturneringen, samt toplisten på vores hjemmeside.  

 

8. Eventuelt 

9. Afslutning. 



Formanden takkede Thomas Ensbye for hans store indsats som dirigent. 

 

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

  

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Peter Rytter Jørløv 

Formand 


