Årsmøde d. 22. september 2021

Udvalgets Beretning
Så gik der endnu 1 år, hvis man kan kalde det, det.. Jeg tror vi alle er fuldstændig enige i, at dette år aldrig
har set sin lige. For første gang nogensinde, lukkede turneringen fuldstændig ned. 8. december var det slut
og så skete der ikke mere før i maj. Fy for omgang, lad os håbe at det aldrig ikke kommer til at ske igen.
I bestyrelsen har vi nu næsten allerede glemt corona og ser som altid positivt fremad og glæder os over, at
vi er i gang og at vi sammen kan se frem mod en spændende sæson. Sidste år sagde jeg, at hvis vi skal
sidde lige så længe som den forrige formand, så manglede vi kun 29 år og det ville selv Johnny med lidt god
vilje kunne nå. Johnny fyldte 70 år d. 24.8. Så Johnny, nu skal du blot sidde til du er 98 😊 Skal vi ikke med
det samme ønske Johnny tillykke med de 70 år. Hip Hip.. Nu hvor vi er i gang, vil jeg gerne sige en Stor tak
til både Mats og Johnny, for på hvert deres felt at bidrage til at holdturnering og stævner bliver godt
gennemført.
Tredobbelt Turnering
I sidste sæson satte vi gang i en tredobbelt turnering, så alle kunne får flere kampe. Til den kommende
sæson har vi fastholdt, at alle rækker, også eliterækken, spiller tredobbelt. og vi har trods corona ikke mistet
klubber, men vi har dog mistet hold, idet flere klubber stiller med færre hold til turneringen. Det går derfor
desværre stadigvæk den forkerte vej. I denne sæson er det specielt Oldboys som er ramt, da kun 3 klubber
er tilmeldt, som alle har accepteret at spille 4 gange mod hinanden. Vi håber at i vil tage med hjem og høre
om der til næste sæson, også i jeres klubber, vil være 2 spillere som ønsker at spille oldboys.
Stævner
Det er vigtigt for den siddende bestyrelse, at vi hvert år kan afvikle 2 gode stævner. Vi er fortsat rigtig glade
for at have rykket stævnerne fra kælderen i Hillerødgade, til bedre forhold i Amagerhallen og Tåstrup. Vi
synes det giver rigtig meget til fællesskabsfølelsen i firmaidræt og det er dejligt at mødes på tværs af
divisioner. Som i ved, så er der stævne i Amagerhallen om 3 uger. Tilslutningen er lige nu på 36 spillere. Det
kunne have været lidt bedre med tilmeldingen, men vi er faktisk tilfredse og er sikre på, at det igen bliver et
supergodt stævne. Til stævnet, vil vi igen tilbyde jer morgenmad og frokost til fornuftige priser, samt sørge for
at i alle får en lille præmie med hjem at drikke til lørdag aften. Og Igen igen skal der i år lyde en STOR tak til
Freddy Bregendal, som er formand i SAS Bordtennis, samt Svend Sørensen fra Taastrup Bordtennis. Uden
deres store hjælp med lokaler og mad, kunne det ikke lade sig gøre.
Stævneplanner/Topliste/Booking/Holdtilmelding
Det ligger et stort arbejde i at sætte stævneplanner op, rette til og kontakte klubber hvis de ikke ligger deres
resultater ind. Der ligger et stort arbejde i at holde øje med hvilke spillere klubberne benytter i den enkelte
kamp. Mats tager sig af stævneplanner og Johnny holder øje med resultaterne og hvilke spillere klubberne
benytter. Så husk nu, at indtaste resultaterne samme dag og husk kun at benytte spillere, som i har
registreret og indsendt til bestyrelsen.
I har alle sammen erfaret, at der er kommet et nyt tilmeldings- og betalingssystem. I samarbejde med Nets,
har Firmaidræt fået udviklet et nyt system til holdturneringen og til stævner. I bestyrelsen hilser vi naturligvis
den digitale verden velkommen og vi er godt klar over, at der på nuværende tidspunkt er mange
børnesygdomme f.eks. hvorfor skal du indtaste adresse, mail og tlf på samtlige spillere, hvorfor er der
tidslås, sådan at du skal starte forfra, hvis du ikke bliver færdig med dine indtastninger inden ca. 20. min.
Hvorfor kan du i forbindelse med betaling, kun benytte digital nøgleid. Hvorfor kan du til holdturneringen ikke

indtaste reserver og hvorfor kan du til stævner ikke indtaste oldboys og senior samtidig. Dette er bare nogle
af de oplysninger vi har modtaget fra jer. Fra vores stol, kan vi ikke se hvilke rækker klubberne har tilmeldt
sig i og i forvirringen har adskillige klubber glemt at tilmelde sig mad, sådan at vi faktisk nu skal i gang med
at rykke og undersøge, hvor vi normalt på dette tidspunkt har styr på stævnet.
Vi har bedt om at vi fremadrettet ruller tilmeldingerne tilbage til den gamle model, indtil der er kommer styr på
den digitale løsning og det ser vi frem til at blive involveret lidt mere i.

Medlemmer/Fremtid
Sidste år, få dage før coronatime, sendte vi en invitation ud til jer. Vi inviterede jer til inspirations- og
udviklingsaften, hvor udviklingskonsulent i Firmaidræt Danmark Rikke Line, samt formand for Firmaidræt
Storkøbenhavn Jeanette Thornberg ville deltage. Mødet skulle igangsætte en proces med at vende
udviklingen i hos os, kigge indad og spørge os selv, hvad kan vi gøre for at få flere virksomheder med..?
Hvad kan vi gøre hjemme i vores egen virksomhed? Gør vi det godt nok? Er vi synlige på intranettet, er vi
synlige i kantinen, er vi synlige i forhold til kollegaer - kan vi uddele flyers, måske sætte dem op på gangene.
Og hvad med mindre virksomheder som ikke har mulighed for at have egne baner? Skal vi arbejde på at få
baner til dem. Mulighederne er mange og løsningerne endnu flere.. Denne aften skulle igangsætte en større
proces med at få flere klubber og medlemmer ind i firmasporten. Vi vil igen sende en invitation ud til jer
omkring februar, så nu er i forberedt.

Med disse ord, vil jeg på udvalgets vegne sige tak for vores år sammen og bringe udvalgets beretning til
debat og afstemning.
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