
  
  

 22. september 2021 

 

 

Referat af årsmødet 2021 
 

Onsdag den 22. september 2021, HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S 

 

Formanden bød velkommen.  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 9 

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. Til beretningen havde Steen Roslund det forslag, at vi 

undersøgte til næste sæson, hvor mange hold i Elite, der ønsker at spille 3 dobbelt turnering 

dvs. spille 15 kampe på en sæson. Der var samtidig en debat, om vi kunne starte kampene 

tidligere, idet at flere spiller i klub og derfor spiller på 2 hold på samme aften. Konklusionen 

blev at det svært at komme i gang før kl. 16.30, da folk først skal have fri for arbejde og nå 

frem til spillestedet. Det vil være nemmere at rykke den sene kamp 1/2 time.   I forhold til 

organiseringstiltag, så oplyste Steen, at i Bordtennis Danmark er tilgangen af ungdomsspillere 

på 10 år gået fra 2700 og til 900. John Vinding fra Firmaidræt/Bestyrelsen oplyste, at det var 

alle Holdsportsgrene som i Firmaidræt var gået tilbage.  

Det var en god drøftelse omkring den nye elektroniske tilmelding til holdturnering og stævner. 

Som det fremgår af udvalgets beretning, så oplever klubberne store udfordringer med at 

tilmelde sig. Udover at bestyrelsen har bragt udfordringerne videre til drøftelse højere oppe i 

systemet, så aftalte vi med John Vinding, at vi sender de udfordringer som vi har modtaget fra 

klubberne til ham og han derefter løfter opgaven/tager det med til videre behandling. På 

mødet, var der en generel opfattelse, at stævner ikke egner sig til elektronisk tilmelding, idet 

det blot gør arbejdet 3 gange med besværligt for os, samt for sekretariatet.         

 

4. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 

 

 

5. a. Regnskab 2020 til orientering 

            b. Budget 2021 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. 

      Mats og Peter blev valgt til stor jubel og uden modkandidater.  

 



 

7. Eventuelt 

 

8. 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 


