
Referat af årsmøde i FSKBH Bordtennis 25. april 2017 
 
 
Formandens beretning 
Formand Niels Bogø bød velkommen og foreslog Thomas Ensby, De Batter, som dirigent. 
Thomas blev valgt. 
 
Niels startede med at takke for det store fremmøde, som jo nok til dels var fordi der skulle vælges en 
samlet ny bestyrelse. 
 
Herefter en stor tak til HK, De Batter, for at holde arrangementet. 
 
Holdturnering og Pokalturnering er afviklet ok, dog med lidt lang svartid på resultaterne, som det opfordres 
til at sende straks, så næste runde kan blive afviklet. 
 
Åbningsstævnet blev igen i år aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger. Det bliver spændende at se om den nye 
bestyrelse kan få gang i det igen, eller om de vælger helt andre arrangementer. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Regnskab/budget til orientering 
Regnskab og budget fremlagt, der var ingen kommentarer til dette. 
 
Valg af ny bestyrelse 
Peter Rytter, De Batter, stillede op til formandsposten. Han har sprængt sin akillessene, så han havde lavet 
en videopræsentation, hvor han fremlagde sine ideer og visioner. 
Der var ingen modkandidater, Peter blev valgt. 
Mats fra rigshospitalet og Johnny fra GR/SEB som bestyrelsesmedlemmer.  
Johnny ønskede flere bestyrelsesmedlemmer, men der var ikke flere som meldte sig. 
 
Bestyrelsen skal herefter konstituere sig selv, et bestyrelsesmedlem for 1 år og 1 for 2 år, samt fordele 
opgaverne mellem sig. 
 
Der var stor ros fra bestyrelsen for masser af nye tanker og gejst, det er tydelig, at den nye bestyrelse 
ønsker at stramme kraftig op mange steder, hvilket bestyrelsen samt mødedeltagere hilste velkommen, 
men opfordrede til ikke at stramme for meget op, da der så er en risiko for at vi mister medlemmer. 
 
Præmieuddeling 
Traditionen tro blev der uddelt præmie i holdturneringen og pokalturneringen.  
Igen i år var der præmie modtagere, som ikke var mødt op. 
 
Eventuelt 
Gode drøftelser vedr. flytning af kampe, antal kampe i hver række m.m., Johnny gjorde rede for den nye 
bestyrelses holdning til disse emner. 
 


