
Årsmøde 2015/2016 - Bordtennis 
Forord: 
 
Velkommen til afdelingens Årsmøde 2016. Absolut glædeligt at se så mange som har fundet vejen 
til afdelingens årsmøde. Velkommen. 
 
Inden jeg går i gang med min beretning, er der nogle praktiske ting vi skal have klaret. 
 
Pkt. 1 Konstatering af fremmødte stemmer = 20 
 
Pkt. 2 Valg af dirigent = Thomas Ensbye, HK 
 
Pkt. 3 Afdelingens beretning 
 
Beretning: 
 
Der har i den forgangne sæson været afholdt både en Hold- og en Pokalturnering. 
Igen har Hardy Schantz fra IF Telefonen kørt Pokalturneringen og det er gået rigtig godt. Det har 
trukket lidt ud med de sidste kampe og resultaterne har igen været længe undervejs, men vi er 
kommet i mål. 
En stor tak til Hardy for godt arbejde. 
 
Holdturneringen er styret af Claus og Bent og er forløbet godt. Enkelte problemstillinger er der 
taget stilling til, men ellers ikke noget. 
 
Præmieoverrækkelsen tager min bestyrelse sig af senere i dagsordenen. 
 
 
Åbningsstævnet 2015 og Julestævnet 2015: 
 
Begge stævner blev gennemført til stor glæde for bestyrelsen. Tilfredsstillende antal deltagere, men 
der er jo plads til mange flere. 
 
Vi forsøger igen i år at afholde stævnerne i Amager Hallen, og Freddy fra SAS er sat på sagen. 
 
Jeg er personligt kommet i den situation, at jeg grundet skulderskader ikke længere kommer til at 
spille bordtennis, hvilket jeg naturligt er ked af. 
 
Da jeg nu har været formand for afdelingen siden 1983 under forskellige organisationer, agter jeg 
ikke at lade mig genvælge til næste års møde i 2017. 
 
Jeg har haft en drøftelse med min bestyrelse som samtidig med mig i 2017 takker af. 
 
Foreløbig har jeg fået en henvendelse fra en person som gerne vil overtage afdelingen, og det 
glæder mig overordentligt, men der skal bruges et par stykker mere. 
 
Med disse ord overlader min beretning til videre behandling og forhåbentlige godkendelse. 
 



Referatet blev enstemmigt vedtaget, og den siddende bestyrelse lovede at være en ny bestyrelse 
behjælpelig med det der nu ville være brug for hjælp til. 
 
Pkt. 4 Indkomne forslag = INGEN 
 
 
Pkt. 5  a: Regnskab 2015 til orientering 
 b: Budget 2016 til orientering 
 
 
 
Pkt. 6 Valg  
 1 bestyrelsesmedlem for en periode på 1 år 
 Claus E Hansen er villig til genvalg 
 Genvalgt 
 
 
Pkt. 7 Præmieuddeling for Pokal- og Holdturneringen v/ Claus og Bent 
 
 
Pkt. 8 Eventuelt 
 
Kommende arrangementer: 
 
Åbningsstævne 2016, søndag den 2.oktober 2016 formentlig Amagerhallen 
Julestævne 2016, søndag den 4.december 2016 formentlig Hillerødgade 
 
Hans-Jørgen, HI: Var ked af at deres division blev ændret fra en dobbeltturnering til en enkelt da 
rækken blev tilført et ekstra hold. De var dermed færdige før Jul ! 
 
Claus, bestyrelsen: Beklagede, men det var ikke muligt rent tidsmæssigt at planere det anderledes. 
 
Der blev talt om brugen af de "gamle" celluloid bolde og de nye plastikbolde.  
Bestyrelsen vil i den kommende sæson fastholde brugen af celluloid bolde, både i hold- og 
Pokalturnering samt til de to stævner. 
 
De ny bolde er væsentlig dyrere og der er ikke budgetteret med denne udgift, hvilket må ske i året 
2017/2018. 
 
Formanden overrakte en vingave til Hardy Schantz, Tlf for Pokalturneringen samt til dirigenten. 
 
Tak til jer for at deltage i afdelingens årsmøde, og tak til dirigenten for god ro og orden. 
 
 
 
Kgs. Lyngby den 24.april 2016 
 
Niels Bogø 
 


