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Referat af årsmødet 2020 
 

Tirsdag den 8. september 2020 lokale 4, stuen. HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 

København S 

 

Formanden bød velkommen og takkede for fremmødet. Og en speciel tak til vores gæst Jeanette 

Thornberg, som er formand for Firmaidræt Storkøbenhavn. 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. Velkommen til      

 

 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Rolf Hansen, som enstemmigt blev valgt under stort 

bifald.  Rolf konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. Og der var 21 

fremmødte. 

 

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 informerede Mats om topliste og 

stævneplanner og at det havde fungeret godt i den forgangne sæson, samt at den nye turnering 

var lagt ind.  Mats havde et ønske om at få tilmeldingerne til holdturneringen før 

sommerferien. Det var der tydeligt ikke enighed om i forsamlingen.   

 

4. Indkomne forslag.  

 

Bestyrelsen: forslag til ændring af bordtennisreglement 4.4.1. Efter intens drøftelse og 

timeout, hvor bestyrelsen havde mulighed for at opnå enighed. Blev det efterfølgende 

enstemmigt vedtaget, at 3.4.1 i Bordtennisreglementet udgår. I 3.4.1 står: Deltager en klub 

med mere end 1 hold i en række, betragtes disse som forskellige klubber Se nye fremsendte 

vedtægter. 

 

Bestyrelsen: Med henvisning til sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstandskrav, er 

bestyrelsens forslag, at doubler til den kommende sæson suspenderes. Forslag enstemmigt 

vedtaget   

 

5. a. Regnskab 2019 til orientering 

            b. Budget 2020 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: 

Johnny Jørgensen – Ønsker genvalg. 

      Johnny blev valgt til stor jubel og uden modkandidater.  

 

7. Præmieuddeling for Holdturneringen v/ Bestyrelsen. 

Se foto af vinderne på Facebook – Firmaidræt Storkøbenhavn. 



 

8. Eventuelt 

Jeanette Thornberg informerede forsamlingen om stort og småt, samt at vi bare skulle søge 

penge fra de puljer som de har til rådighed, hvis vi har tiltag vi gerne vil sætte i gang. 

Derudover roste hun vores stævner, som de roste, når de talte med andre udvalg indenfor for 

firmasporten, da de mener det er godt tiltag, at vi spiser morgenmad og frokost sammen. Der 

er måske ikke så meget nyt i det, men vi hat taget noget op igen, som var engang og som 

fungerer. 

 

9. Afslutning. 

Formanden takkede Rolf Hansen for hans store indsats som dirigent. 

 

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

  

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Peter Rytter Jørløv 

Formand 


