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Referat af GF i Furesø BTK 
Generalforsamlingen i Furesø BTK blev afholdt torsdag den 9. maj 2019 kl. 1900 i 
klublokalet Farum Arena Hal 5 med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. Peter Busck-Nielsen har tilbudt sit kandidatur. 
Peter blev valgt til dirigent. Han konstaterede at indkaldelse var udsendt den 17. april 
2019 pr. mail og det var mindst 3 uger før. Jf. foreningens love skal 
generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj måned. Der var i alt 17 
fremmødte inkl. ungdomstræner Carsten Egeholt samt 4 slagstyrke 60 medlemmer. I 
alt var der således 12 stemmeberettigede medlemmer. 
Valg af referent. Michael Skov meldte sig ”frivilligt”. 
 

2. Formandens beretning og evt. udvalgs beretning(er) for det forløbne år. 
Formandens beretning 
 
Klubben har i denne sæson deltaget i flere rækker under ØBTU. Der har været et 
hold i ungdomsrækkerne, et veteranhold og syv hold i seniorrækkerne. Alle holdene 
har deltaget med varierende succes i deres rækker. 
Af seniorhold havde vi to hold i serie 5, et i serie 4, et i serie 3 og 3 hold i serie 2. Vi 
havde også et hold tilmeldt i veteranrækken.  
4 af holdene spillede sig frem til kredskampe, det var første- og andetholdet, 
sjetteholdet og veteranholdet, hvor tre af dem deltog ved ØBTU’s finalestævne i 
Valbyhallen. 

 
Planerne/udsigterne for den kommende sæson er, at Furesø BTK kan stille med 
mindst lige så mange hold i ØBTU’s vinterturnering 2019/2020. Som det ser ud nu, 
er der et hold i serie 1, to hold i serie 2, et hold i serie 3, to hold i serie 4, et hold i 
serie 5, et til to ungdomshold, et veteranhold og måske et veteranhold eller to i 1. 
division i DBTU-regi. 

 
Klubben har også haft en særdeles flittig spiller i Keld Ellehauge Han har i denne 
sæson deltaget i 12 stævner over hele landet og spillet ikke mindre end 155 kampe, 
meget imponerende. 
 
Klubbens 60+ afdeling (Slagstyrke 60) har afviklet et singlestævne i samarbejde med 
BAT60+. Stævnet blev afviklet over to dage, d. 29/4 og 2/5, i hal 5. 
 
60+ har mandag d. 6/5 holdt 5-års jubilæum. Ca. 40 medlemmer deltog i stævne og 
efterfølgende frokost. Furesø BTK 60+ er en af de først etableret 60+ afdelinger i 
landet. 
 
Der har været afholdt klubmesterskaber 2019 for både ungdom og senior. 
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Øst Danmarksmesterskaber: Her har Furesø BTK været på tavlen i flere rækker: 
ØM SENIOR i Farum Arena. 
DAME KLASSE 2 SINGLE her blev Yan Hong Rasmussen mester. 
DAME KLASSE 3 SINGLE her blev Yan Hong Rasmussen nr. 3. 
HERRE KLASSE 2 DOUBLE her blev Michael Skov og Flemming Bøg nr. 2. 
HERRE KLASSE 4 SINGLE her blev Michael Henriksen nr. 6. 
Samlet set blev Furesø niende bedste klub ud af i alt 32 klubber ved 
mesterskaberne. 
ØBTU´s VETERAN MESTERSKABER. 
VETERAN BOYS 50 C SINGLE her blev Thom Steen-Thomsen nr. 4. 
VETERAN BOYS 60 C SINGLE her blev Thom Steen-Thomsen nr. 4. 
VETERAN BOYS 60 D SINGLE her blev Preben Knudsen mester. 
VETERAN BOYS 70 C SINGLE her blev Bjørn Schmidt nr. 2. 
VETERAN BOYS 60 C DOUBLE her blev Thom Steen-Thomsen og Bjørn Schmidt 
nr. 2. 
VETERAN BOYS 70 C DOUBLE her blev Bjørn Schmidt og Preben Knudsen nr. 3. 
Samlet set blev Furesø tredje bedste klub ud af i alt 34 klubber ved mesterskaberne. 
 
ØBTU´s 2-MANDS HOLDSTÆVNE (ØM) 
Her havde Furesø 9 seniorhold med, men ingen top-4-placering i nogle af rækkerne. 
 
Furesø BTK afviklede sammen med ØBTU ØM for seniorer i Farum Arena i uge 6. 
Der var ca. 220 deltagere hen over weekenden, repræsenteret ved 375 tilmeldinger. 
En fremgang på ca. 15%. Der var i den anledning hjælp fra Winnie, der holdt åbent i 
Café i foyeren fra tidlig lørdag morgen og til sent søndag aften.  
Klubben har søgt om senior ØM til næste år og har fået arrangementet. Farum 
Arena er også bookede til stævnet i uge 6. Winnie har sagt OK for åbning af Café i 
foyeren. Klubben har også lagt ansøgning ind for 2021 og 2022. 
Klubben har, som tidligere, brug for frivillige til opstilling og nedtagning af borde og 
bander i Arenaen og vil i tråd med sidste senior ØM, give en betalt klasse, til alle 
dem der deltager i afvikling af ØM arrangementet. 
 
Furesø BTK har i flere år været med i tilbud til skolerne i form at undervisning for 
skoleklasser, først i regi af ”Skolen i virkeligheden” og nu under ”Skoletjenesten” 
under Furesø Åben Skole. I denne sæson har vi haft en skoleklasse med 23 elever 
fra Stavnsholtskolen i 2 x 2 lektioner. Rasmus Jensen, Flemming Bøg og formanden 
har været instruktørerne. 
 
Klubben har deltaget i følgende arrangementer/møder.  
Til FIR repræsentantskabsmøde var Gitte Schleimann Petersen og formanden med. 
Ud over valg af bestyrelsen og godkendelse af regnskaber i FIR, blev der ikke vendt 
nogle emner som forventes at få betydning for os. 
Trine Hessner var også til sted her og fortalte om Kultur og Fritid, samt økonomi til 
dette. 
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Flemming Bøg og formanden deltog i ØBTU’s repræsentantskabsmøde i maj 2018. 
Formanden for Furesø BTK blev valgt ind i ØBTU’s bestyrelse. Herudover var der 
valg til de forskellige udvalg og Flemming Bøg er fortsat med i appeludvalget. 
Formanden for Furesø BTK er gået ind og taget posten i ØBTU’s borddepot. Han har 
fået god hjælp af Michael Skov til renovering af borde, bandevogne mm.  
 
Formanden har deltaget i et DIF dialogmøde i Roskilde. Dette var for at se om et 
større/udvidet samarbejde med DIF kunne være vejen frem for bordtennis under 
ØBTU. 
 
Der er ansøgt om lokale, hal 5, for alle hverdage gennem Furesø Kommunes 
Fritidsportal. Klubben har fået alle de ansøgte dage til sæson 2019/2020: 
For Slagstyrke 60 er det i tidsrummet 09.00 til 14.00 mandag, tirsdag, onsdag og 
fredag. 
For ungdom er det i tidsrummet 16.30 til 18.30 mandag, onsdag og torsdag. 
For seniorer er det i tidsrummet 18.30 til 22.00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, 
hvor mandag og onsdag hovedsaligt er til turneringskampe. 
Furesø Kommunes Fritidsportal finder man under 
https://www.aktivfuresoe.dk/default.asp?wkid=fureso 
 
Klubben har i det forløbne år haft medlemstilgang. Der har været en tilgang på ca. 
50% på ungdomssiden og en tilgang på ca. 10 % på senior og +60 siden. Der er dog 
flyttet ca. 5 % fra under 60 til over 60. Dags dato er vi 150 aktive samt 4 passive 
medlemmer. 
Tilgangen på ungdomssiden er det meget positiv. Formanden håber derfor at vi igen, 
kan åbne op for begyndertræning om onsdagen. Det kræver dog at der bliver fundet 
et par trænere mere som kan tage sig af dette. Opfordringen er hermed givet videre. 
 
Intet andet under dette punkt, da der ikke var nogle udvalgsberetninger. 
 

3. Kassererens regnskabsaflæggelse for det forløbne år samt budget for det 
kommende år. 
Keld M. Ellehauge gennemgik foreningens regnskab for 2018. I forbindelse med 
regnskabsgennemgangen fandt et vågent medlem en mindre uoverensstemmelse i 
regnskabet. Fejlen blev rettet og herefter blev regnskabet godkendt. Det godkendte 
regnskab blev herefter rundsendt til bestyrelsens medlemmer for underskrift 
 
Budgettet blev fremlagt. Der udspandt sig nogen diskussion om blandt andet 
henlæggelser/investeringsplan til større indkøb. Desuden blev der her foreslået, at 
klubben ser på muligheden for at indkøbe mobilt bredbånd (4K) til brug i klublokalet 
samt gentaget forslag fra sidste generalforsamling vedr. udskiftning af møblement i 
klublokalet. Kassereren oplyste, at klubben netop havde modtaget kr. 25.000 fra 
DIF/DGI til indkøb af borde. Kravet er så, at klubben donerer gamle borde til fx skoler 
og fritidsklubber i kommunen tillige med net, bat og bolde. Formanden oplyste 
supplerende, at man netop nu kan købe Stiga Expert bord til stærkt reduceret pris. 
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Hvis man købte fire af dem til erstatning for de ældste rulleborde på spilleplads 1-4 
og så fx indkøbte yderligere 4 rulleborde, så ville klubben være dækket langt ind i 
fremtiden. 
 
Budgettet blev herefter vedtaget. 
 

 
4. Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet blev fastlagt uændret til kr. 900 pr. sæson for seniorer og 
ungdomsspillere, og kr. 450 for 60+ samt B-medlemmer. Nye medlemmer, der 
begynder lidt inde i sæsonen, får en forholdsmæssig reduktion af kontingentet. 
Reduktionen bestemmes af formanden og kassereren i fællesskab. Klubben får også 
indtægter ved udlån af klubbens bordtennisrekvisitter til Racketlonspillere, der 
benytter bat, bolde og bordtennisrobot ca. 2 gange om måneden i sæsonen. Her er 
man velkommen til at deltage i træningen, der foregår tirsdage 1730-1900. 

 
5. Indkomne forslag.  

Der var indkommet et forslag om indstiftelse af en pokal som alle spillere kan vinde. 
Flemming Bøg oplyste, at den nye pokal faktisk allerede var indkøbt. Fra og med 
denne sæson gives pokalen til den spiller i klubben, der på seneste opdatering på 
bordtennisportalen før generalforsamlingen har spillet flest singlekampe. 
 
I sæson 2018/2019 går klubbens nyindstiftede pokal for ”Flest spillede singler” til 
Keld Ellehauge. Stort tillykke. 
 

6. Valg til bestyrelsen: 
a) Næstformand. Michael Henriksen blev genvalgt uden modkandidater. 
 
b) Kasserer. Keld Ellehauge blev genvalgt uden modkandidater. 
 
c) 1 bestyrelsessuppleant. Michael Skov blev genvalgt uden modkandidater. 

 
7. Valg af revisor. Lars K. Hansen blev genvalgt uden modkandidater. 

 
8. Valg af forældrerepræsentant og ungdomsrepræsentant. Intet behov pt. 

 
9. Valg af udvalg. På baggrund af drøftelserne under generalforsamlingens punkt 3, 

blev det besluttet at etablere et velfærdsudvalg i klubben. 
 
Michael Henriksen og Michael Skov meldte sig til velfærdsudvalget og de opfordrede 
samtidig alle medlemmer til at komme med forslag til forbedring af velfærden i 
klubben. Er der andre medlemmer, der kunne tænke sig at være med i udvalget, så 
tag fat i en eller begge Michael-er.  
 
Den første opgave for velfærdsudvalget er at undersøge mulighederne for etablering 
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af mobilt bredbånd (4K) i klublokalet og udarbejde oplæg til forelæggelse for 
bestyrelsen for godkendelse. 
 
Den anden opgave for udvalget er at undersøge mulighederne for udskiftning af 
reoler, skabe, borde stole, sofaer mv. i klublokalet med primær fokus på reoler samt 
sofaerne, der har mere end 40 år på bagen. 
 
Endvidere skulle udvalget undersøge mulighederne for at indføre andre interne 
klubturneringer end det nuværende klubmesterskab. Det kunne fx være en løbende 
handicapturnering i single og/eller double, ranglisteturnering.  
 
Og sluttelig kan udvalget komme på andre ideer af velfærdsmæssig karakter (fx 
sommerfest, klubture osv.) til glæde for klubbens medlemmer. 

 
10. Eventuelt. 

Formanden informerede om at Arenaen er lukket i tre uger i sommerferien. Han 
forventer, at det er ugerne 29, 30 og 31, men tager fat i ledende halinspektør for at få 
dette endeligt verificeret. 
 
Videre oplyste formanden, at klubbens hjemmeside gik ned i november 2018, og at 
den ikke har været supporteret siden 2014. Nu er det så endegyldigt slut. 
 
Klubben beholder sit domænenavn (www.furesoebtk.dk) og har som midlertidig 
løsning oprettet sig på bordtennisportalen med statisk information. Klubben er også 
på facebook, men det er som en lukket gruppe. Også på Furesø Kommunes 
hjemmeside under Åben Furesø kan man finde info om klubben. 
 
På generalforsamlingen var der enighed om at klubben skulle have en mere 
professionel hjemmeside og det må så koste noget. Forespurgt oplyste formanden, 
at meget af materialet, der har ligget på den gamle hjemmeside, er han i besiddelse 
af. 
 
Der blev også suppleret med, at klubben tidligere havde et klubblad kaldet ”Bat 
News”. Håbet er så, at klubben får en mere levende hjemmeside, eventuelt med 
lokale redaktører får hvert hold, med de nødvendige redigeringsrettigheder. 
 
Fra salen lød også en tak til formanden fra Racketlon or hans store arbejde. Og at 
alle, som tidligere nævnt, er velkomne til at deltage i deres træning i klubben som 
foregår hver anden tirsdag 1730-1900. 
 
Desuden at der i weekenden 10.-12. maj er en OL-kvalifikationsturnering i Farum 
Arena med deltagelse af flere verdensstjerner. Og der er gratis adgang. Blot en 
opfordring til at møde op, hvis vejret ikke er til havearbejde eller blot for at få en 
oplevelse ud over det sædvanlige. 
 

http://www.furesoebtk.dk/
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Formanden takkede dirigenten for hans arbejde samt forsamlingen for god ro og 
orden, hvorefter han erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Herefter overgik 
forsamlingen til spisning af det højt belagte smørrebrød. 
 
 
 

 
 
 

Michael Skov   Peter Busck-Nielsen 
     Referent            Dirigent 
 

 


